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Gabinete do Prefeito
DESPACHO

1 - Considerando o Relatório Final da Comissão de Processo de Sindicância ins-
taurada pelos Membros da Portaria 81/2018, cuja instauração objetivou a apu-
ração de autoria orçamento/cotação de preços apresentado pela empresa Fábio 
Luiz Brito da Silva, CNPJ/MF 24.673.219/0001-10; 
2 – Considerando que a referida comissão ao finalizar os trabalhos investigató-
rios não identificou a autoria de fraude documental; e
3 – Considerando que a Sindicância obedeceu todos os requisitos legais.
DECIDO:
1 – Pelo Arquivamento do Processo de Sindicância; e
2 – Cumpra-se.
É o Despacho.
Sala do Gabinete do Prefeito, aos 10 dias do mês de julho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

DECRETO  Nº 100, DE 12 DE JULHO DE 2018
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando as disposições da Lei Municipal nº. 4.860 de 17 de fevereiro de 
2017, em que definiu os parâmetros para elaboração e implementação do Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
Considerando a competência estabelecida no art. 9º da Lei Municipal nº. 4.860 
de 17 de fevereiro de 2017, dando à Câmara Intersetorial Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional – CAISAN – Municipal a atribuição de elaborar o 
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
D  E  C  R  E  T  A
Art. 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 
sendo lançado em cumprimento ao compromisso assumido pelo Município de 
Cianorte através do Termo de Adesão nº 003/2017, junto ao Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. 
Parágrafo único. A íntegra do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nu-
tricional do Município de Cianorte mencionado no caput ficará disponível para 
consulta pública no site Oficial do Município – www.cianorte.pr.gov.br. 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de julho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

Despacho 008/2018- LCT/PMC
Licitação nº 01/2018 – Concorrência Pública – Execução de obra de rebaixa-
mento da Iluminação Pública
Decisão da Comissão – pelo não conhecimento do recurso da empresa HT 
ENGENHARIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP e pelo 
conhecimento e improcedência dos recursos das empresas LUMEN INSTALA-
ÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME, V BORGES- INSTALADORA – EIRELI.
Parecer nº 976/2018-PJ/CNE – pela manutenção da decisão da Comissão de 
Licitação.
Considerando o disposto no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual “A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da iso-
nomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.”
Considerando, que decisão da Comissão de Licitação página 743 a 746 do 
processo 60/2018, não deu conhecimento ao recurso da empresa HT ENGE-
NHARIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP e julgou im-
procedentes os recursos das empresas LUMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
LTDA-ME, V BORGES- INSTALADORA – EIRELI;
Considerando, que o Parecer Jurídico nº 976/2018, opina pela manutenção da 
decisão tomada às folhas 743 a 746 do processo 60/2018;
DECIDO com fundamento no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, pelo não conheci-
mento do recurso da empresa HT ENGENHARIA ELÉTRICA E TELECOMU-
NICAÇÕES EIRELI EPP e pela improcedência dos recursos apresentados pelas 
empresas LUMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME e V BORGES- 
INSTALADORA – EIRELI, de forma a manter a decisão da Comissão Especial 
de Licitação.
Providências necessárias pela Divisão de Licitações.
Cianorte/PR, 11 de julho de 2018

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 665/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BERSANI & CRIZOL LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Av. Maranhão, 1995-A, Zona 07, CEP 
87.208-104, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 10.426.511/0001-23. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 099/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break, marmi-
tas, refrigerantes e lanches para as diversas Secretariasdo município de Cianor-
te VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
114.268,00 (cento e quatorze mil duzentos e sessenta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Julho de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 744/2018 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, na cidade de Sarandi, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº77.266.575/0001-85
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 256/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de 
serviços com finalidade da manutenção dos equipamentos rodoviários da Secre-
taria de Serviços Municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 99.990,00 
(noventa e nove mil novecentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Julho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
28/2018, de 13 de Março de 2018, no uso de suas atribuições legais, convoca 
os participantes julgados habilitados para continuidade do certame, concernente 
ao Edital de Licitação nº 01/2018, modalidade Concorrência Pública, referente 
ao objeto: Contratação de empresa para Execução de obra de rebaixamento da 
iluminação pública.
Encerrado o prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 
8.666/93 e após julgamento dos recursos, NOTIFICO as empresas habilitadas 
para CONTINUIDADE do certame, com a abertura da proposta de preços, a ser 
realizada no dia 17 de Julho de 2018 às 14:00
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de julho de 2018.

Gilberto Yoshio Matuo
Presidente da Comissão

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 05/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2017, homologado 
em 12/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 41.556,06 (Quarenta e Um Mil, Quinhentos e 
Cinquenta e Seis Reais e Seis Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 1.100 Pct 

atadura de crepe 6cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica em embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência. pacote com 12 unidades. 

POLAR 
FIX 3,74 4.114,00 

7 2.500 Pct 

atadura de crepe 10cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica em embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência. pacote com 12 unidades. 

POLAR 
FIX 5,75 14.375,00 

28 670 Pct 

eletrodo descartável para monitoração cardíaca-ecg, 
adulto/pediátrico, retangular, com medidas aproximadas 

de 14x36mm, com gel sólido, não contém látex, não 
estéril, pacotes com no mínimo 30 unidades cada.  

MAXICOR 7,34 4.917,80 

41 15 Cx. lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, esterilizado por 
raio gama. caixa com 100 unidades. MAXICOR 19,95 299,25 

42 15 Cx. lâmina de bisturi nº 22, em aço carbono, esterilizado por 
raio gama. caixa com 100 unidades. MAXICOR 19,95 299,25 

51 64 UN pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. 

PRIME 9,04 578,56 

52 450 UN pinça anatômica dissecção 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. 

PRIME 8,44 3.798,00 

53 100 UN pinça halsted mosquito reta 10cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. 

PRIME 18,19 1.819,00 

54 250 UN pinça kelly curva 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. 

PRIME 18,80 4.700,00 

55 130 UN pinça kelly reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. PRIME 18,80 2.444,00 

56 50 UN pinça kocher reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. PRIME 25,10 1.255,00 

58 130 UN porta agulha mayo hegar 16cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. PRIME 22,74 2.956,20 

   TOTAL DE R$ 41.556,06    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 05/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2017, homologado 
em 12/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 41.556,06 (Quarenta e Um Mil, Quinhentos e 
Cinquenta e Seis Reais e Seis Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 1.100 Pct 

atadura de crepe 6cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica em embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência. pacote com 12 unidades. 

POLAR 
FIX 3,74 4.114,00 

7 2.500 Pct 

atadura de crepe 10cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica em embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência. pacote com 12 unidades. 

POLAR 
FIX 5,75 14.375,00 

28 670 Pct 

eletrodo descartável para monitoração cardíaca-ecg, 
adulto/pediátrico, retangular, com medidas aproximadas 

de 14x36mm, com gel sólido, não contém látex, não 
estéril, pacotes com no mínimo 30 unidades cada.  

MAXICOR 7,34 4.917,80 

41 15 Cx. lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, esterilizado por 
raio gama. caixa com 100 unidades. MAXICOR 19,95 299,25 

42 15 Cx. lâmina de bisturi nº 22, em aço carbono, esterilizado por 
raio gama. caixa com 100 unidades. MAXICOR 19,95 299,25 

51 64 UN pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. 

PRIME 9,04 578,56 

52 450 UN pinça anatômica dissecção 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. 

PRIME 8,44 3.798,00 

53 100 UN pinça halsted mosquito reta 10cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. 

PRIME 18,19 1.819,00 

54 250 UN pinça kelly curva 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. 

PRIME 18,80 4.700,00 

55 130 UN pinça kelly reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. PRIME 18,80 2.444,00 

56 50 UN pinça kocher reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. PRIME 25,10 1.255,00 

58 130 UN porta agulha mayo hegar 16cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. PRIME 22,74 2.956,20 

   TOTAL DE R$ 41.556,06    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan 

 
 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 06/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2017, homologado 
em 12/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 115.299,70 (Cento e Quinze Mil, Duzentos e 
Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 20 UN aspirador de secreções, portátil, conforme termo de referência. NS 335,98 6.719,60 

15 100 UN bacia redonda, em inox, embalagem plástica individual, 
dimensões de 35x7cm, capacidade para 4.700ml. unidade. FORTINOX 69,00 6.900,00 

16 50 UN 

balança digital portátil, com capacidade para pesagem de até 
180kg, com auto desligamento e acionamento automático, com 

a plataforma em vidro temperado e visor em lcd digital, com 
indicador de bateria e excesso de peso, com 1 ano de garantia.  

BIOLAND 74,10 3.705,00 

17 150 UN 
bandeja retangular, em inox, embalagem plástica individual, 

dimensões de 30x20x4cm, para preparo de medicações. 
unidade. 

FORTINOX 41,50 6.225,00 

19 150 UN 

bolsa simples para coleta de sangue total, confeccionada em 
pvc, atóxico, plastificante dehp, capacidade de 

aproximadamente 500ml, cantos internos arredondados, estéril, 
apirogênico; contendo 63ml de solução cpda - 1, composta por 
dextrose anidra usp 2900mg, citrato de sódio 2h2o 2630mg, 
ácido cítrico anidro 300mg, adenina 27,5mg, fosfato de sódio 
monobásico h2o 222mg, água para injetáveis q.s.p. 100ml. 

acompanha agulha para coleta, calibre 16g, siliconizada, bísel 
trifacetado com ângulos e cortes perfeitos para punção suave, 
sem traumas, canhão achatado, conectado ao tubo de coleta, 

com capa protetora da agulha com sistema de lacre para 
prevenir vazamento da solução anticoagulante. unidade. 

JP 27,31 4.096,50 

24 1.500 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade para 7 
litros. unidade. 

DESCARBOX 2,22 3.330,00 

25 2.100 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade para 13 
litros. unidade. 

DESCARBOX 2,96 6.216,00 

26 120 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade para 20 
litros. unidade. 

DESCARBOX 4,50 540,00 

27 150 Pct 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45x50cm, 
confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo com 
ou sem fio radiopaco, resultado do entrelaçamento das quatro 
camadas do tecido que a compõem para evitar o deslizamento 
entre as mesmas, de fácil manuseio, possui um cadarço duplo 

em forma de alça, não solta fiapos, laterais com costura 
permitindo maior segurança, com alta capacidade de reter 

líquido. pacote com 50 unidades. 

AMERICA 

52,00 10.400,00 

29 7.000 UN espéculo vaginal descartável, embalado individualmente, 
lubrificado, tamanho p. unidade. ADLIN 0,92 6.440,00 

30 5.000 UN espéculo vaginal descartável, embalado individualmente, 
lubrificado, tamanho m. unidade. ADLIN 0,98 4.900,00 

31 10 Cx. fio categute simples 2.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 87,50 875,00 

32 10 Cx. fio categute simples 3.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 87,50 875,00 

 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

33 10 Cx. fio categute simples 4.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 87,50 875,00 

34 30 Cx. fio de nylon 2.0, cuticular, com agulha 3,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 24,84 745,20 

35 80 Cx. fio de nylon 3.0, cuticular, com agulha 3,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 27,00 2.160,00 

36 50 Cx. fio de nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 27,00 1.350,00 

37 30 Cx. fio de nylon 5.0, cuticular, com agulha 2,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 27,00 810,00 

38 200 Pct frasco coletor de urina, capacidade para 80ml, sem pá, em 
polipropileno, transparente. pacote com 100 unidades. CRAL 33,00 6.600,00 

40 350 Frc glicerina líquida, 100%, frasco com no mínimo 1 l. unidade. FARMAX 12,30 4.305,00 

45 300 UN 
máscara modelo pff-2, n95, para uso de profissionais da área da 

saúde, não estéril, fabricada em não tecido, com 6 camadas, 
atóxica e apirogênica, descartável de uso único. unidade.  

DESCARPACK 2,00 600,00 

46 400 Frc p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, aquosa, 
frasco almotolia com 100ml. unidade. FARMAX 2,28 912,00 

61 72.500 UN seringa descartável com 3ml, sem agulha. unidade. SR 0,10 7.250,00 

63 10.000 UN 

seringa dosadora, com 3ml, tipo oral pack, não estéril, de uso 
único, na cor azul, com cilindro e anel de retenção graduado em 

ml, com números claros e legíveis, bico que impede o 
acoplamento de agulhas. unidade. 

ADVANTIVE 0,31 3.100,00 

65 3.100 Frc 

solução umectante e hidratante a base de ácidos graxos 
essenciais (a.g.e.), enriquecida com vitamina a e e, que auxilia 
no reestabelecimento do equilíbrio natural da pele, melhorando 

sua elasticidade, auxiliando na prevenção de formação de 
escaras, uso tópico, com registro no m. s. frasco com no mínimo 

200ml. 

FRANCEFARMA 3,58 11.098,00 

66 120 UN 

sonda de foley nº 08, duas vias e balão estéril, confeccionada 
em borracha natural, siliconada, ponta proximal arredondada, 

com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, 

com data de validade e registro no m. s. unidade. 

SOLIDOR 3,40 408,00 

67 170 UN 

sonda de foley nº 10, duas vias e balão estéril, confeccionada 
em borracha natural, siliconada, ponta proximal arredondada, 

com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, 

com data de validade e registro no m. s. unidade. 

SOLIDOR 3,40 578,00 

72 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 2,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 4,29 514,80 

73 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 3,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

74 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 3,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

75 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 4,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

76 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 4,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

77 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 5,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

78 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 5,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

79 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,34 400,80 

80 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,34 400,80 

81 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

82 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 594,00 

83 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

84 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

85 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 9,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

86 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 9,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

98 1.150 Cx. 

agulha descartável, 25x0,70mm, estéril, atóxica, apirogênica, 
cânula de aço cromo níquel, inoxidável, parede final, 

siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, embalada com 
filme plástico e papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 

com data de validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR 5,40 6.210,00 

99 150 Cx. 

agulha descartável, 30x0,70mm, estéril, atóxica, apirogênica, 
cânula de aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 

siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, embalada com 
filme plástico e papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 

com data de validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR 5,40 810,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

33 10 Cx. fio categute simples 4.0, com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 87,50 875,00 

34 30 Cx. fio de nylon 2.0, cuticular, com agulha 3,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 24,84 745,20 

35 80 Cx. fio de nylon 3.0, cuticular, com agulha 3,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 27,00 2.160,00 

36 50 Cx. fio de nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 27,00 1.350,00 

37 30 Cx. fio de nylon 5.0, cuticular, com agulha 2,0cm triangular, 3/8 
círculo. caixa com 24 unidades. SHALON 27,00 810,00 

38 200 Pct frasco coletor de urina, capacidade para 80ml, sem pá, em 
polipropileno, transparente. pacote com 100 unidades. CRAL 33,00 6.600,00 

40 350 Frc glicerina líquida, 100%, frasco com no mínimo 1 l. unidade. FARMAX 12,30 4.305,00 

45 300 UN 
máscara modelo pff-2, n95, para uso de profissionais da área da 

saúde, não estéril, fabricada em não tecido, com 6 camadas, 
atóxica e apirogênica, descartável de uso único. unidade.  

DESCARPACK 2,00 600,00 

46 400 Frc p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, aquosa, 
frasco almotolia com 100ml. unidade. FARMAX 2,28 912,00 

61 72.500 UN seringa descartável com 3ml, sem agulha. unidade. SR 0,10 7.250,00 

63 10.000 UN 

seringa dosadora, com 3ml, tipo oral pack, não estéril, de uso 
único, na cor azul, com cilindro e anel de retenção graduado em 

ml, com números claros e legíveis, bico que impede o 
acoplamento de agulhas. unidade. 

ADVANTIVE 0,31 3.100,00 

65 3.100 Frc 

solução umectante e hidratante a base de ácidos graxos 
essenciais (a.g.e.), enriquecida com vitamina a e e, que auxilia 
no reestabelecimento do equilíbrio natural da pele, melhorando 

sua elasticidade, auxiliando na prevenção de formação de 
escaras, uso tópico, com registro no m. s. frasco com no mínimo 

200ml. 

FRANCEFARMA 3,58 11.098,00 

66 120 UN 

sonda de foley nº 08, duas vias e balão estéril, confeccionada 
em borracha natural, siliconada, ponta proximal arredondada, 

com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, 

com data de validade e registro no m. s. unidade. 

SOLIDOR 3,40 408,00 

67 170 UN 

sonda de foley nº 10, duas vias e balão estéril, confeccionada 
em borracha natural, siliconada, ponta proximal arredondada, 

com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, 

com data de validade e registro no m. s. unidade. 

SOLIDOR 3,40 578,00 

72 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 2,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 4,29 514,80 

73 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 3,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

74 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 3,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

75 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 4,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

76 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 4,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

77 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 5,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

78 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 5,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

79 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,34 400,80 

80 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,34 400,80 

81 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

82 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 594,00 

83 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

84 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

85 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 9,0 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

86 120 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 9,5 com caff. 
unidade. SOLIDOR 3,30 396,00 

98 1.150 Cx. 

agulha descartável, 25x0,70mm, estéril, atóxica, apirogênica, 
cânula de aço cromo níquel, inoxidável, parede final, 

siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, embalada com 
filme plástico e papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 

com data de validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR 5,40 6.210,00 

99 150 Cx. 

agulha descartável, 30x0,70mm, estéril, atóxica, apirogênica, 
cânula de aço cromoníquel, inoxidável, parede final, 

siliconização uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, embalada com 
filme plástico e papel grau cirúrgico com abertura em pétala, 

com data de validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR 5,40 810,00 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Janeiro de 2018. 

Alberto Nabhan 
Prefeito em exercício 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 07/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2017, homologado 
em 12/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 131.410,50  (Cento e Trinta e Um Mil, 
Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 25.000 UN 
água destilada, ampola com 5ml (5cc), solução injetável, 

límpida, estéril e apirogênica, para aplicação intravenosa. 
unidade. 

ISOFARMA 0,27 6.750,00 

43 3.000 UN lidocaína (cloridrato) 2% (20mg/g), gel, tubo com 30 
gramas. unidade. PHARLAB 1,85 5.550,00 

87 30.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 100ml. 
unidade. 

DISTRIBUIDORA 
AMARAL 1,94 58.200,00 

88 26.500 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 250ml. 
unidade. ARBORETO 2,15 56.975,00 

89 850 UN sulfadiazina de prata 1%, creme dermatológico. tubo 
contendo no mínimo 50 gramas.  PRATI DONADUZZI 4,63 3.935,50 

   TOTAL DE R$ 131.410,50    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 61/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 27/2018, 
homologado em 12/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 78.165,82 (Setenta e oito mil cento e sessenta e 
cinco reais e oitenta e dois centavos).  
 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para 
profissionais da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, 
Divisão de Saúde Mental e Unidade de Pronto Atendimento.  
Empresa: CONFECÇÕES POLICARPO LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 01 Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 41706 4.751 UN 

camiseta branca, manga curta, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos  
pp, p, m, g. arte inclusa 

AGAPE R$ 10,50 R$ 
49.885,50 

2 41707 888 UN 

camiseta branca, manga curta, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
gg. arte inclusa 

AGAPE R$ 10,49 R$ 
9.315,12 

3 41708 173 UN 

camiseta branca, manga curta, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
exg. arte inclusa 

AGAPE 
R$ 10,40 R$ 

1.799,20 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 01 R$ 60.999,82    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 02 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 41709 210 UN 

camiseta branca, manga longa, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
p,m e g. arte inclusa 

AGAPE R$ 15,30 R$ 
3.213,00 

2 41710 35 UN 

camiseta branca, manga longa, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
gg. arte inclusa 

AGAPE R$ 15,30 R$ 535,50 

3 41711 6 UN 

camiseta branca, manga longa, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
exg. arte inclusa 

AGAPE R$ 15,25 R$ 91,50 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 02 R$ 3.840,00    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 04 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 41712 190 UN 

camiseta tipo baby look azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, 
manga curta, com composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras 
costura rebatida, com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), 

feminina, tamanhos p, m e g. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
3.705,00 

2 41259 103 UN 

camiseta tipo baby look azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, 
manga curta, com composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras 
costura rebatida, com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), 

feminina, tamanho gg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
2.008,50 

3 41713 79 UN 

camiseta tipo baby look azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, 
manga curta, com composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras 
costura rebatida, com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), 

feminina, tamanho exg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
1.540,50 

4 41714 112 UN 

camiseta azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, manga curta, com 
composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras costura rebatida, 

com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), masculina, 
tamanho p,m e g. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
2.184,00 

5 41715 67 UN 

camiseta azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, manga curta, com 
composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras costura rebatida, 

com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), masculina, 
tamanho gg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
1.306,50 

6 41263 57 UN 

camiseta azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, manga curta, com 
composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras costura rebatida, 

com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), masculina, 
tamanho xgg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
1.111,50 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 04 R$ 11.856,00    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 06 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 
 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para 
profissionais da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, 
Divisão de Saúde Mental e Unidade de Pronto Atendimento.  
Empresa: CONFECÇÕES POLICARPO LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 01 Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 41706 4.751 UN 

camiseta branca, manga curta, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos  
pp, p, m, g. arte inclusa 

AGAPE R$ 10,50 R$ 
49.885,50 

2 41707 888 UN 

camiseta branca, manga curta, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
gg. arte inclusa 

AGAPE R$ 10,49 R$ 
9.315,12 

3 41708 173 UN 

camiseta branca, manga curta, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
exg. arte inclusa 

AGAPE 
R$ 10,40 R$ 

1.799,20 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 01 R$ 60.999,82    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 02 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 41709 210 UN 

camiseta branca, manga longa, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
p,m e g. arte inclusa 

AGAPE R$ 15,30 R$ 
3.213,00 

2 41710 35 UN 

camiseta branca, manga longa, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
gg. arte inclusa 

AGAPE R$ 15,30 R$ 535,50 

3 41711 6 UN 

camiseta branca, manga longa, na malha poliviscose com composição 65% 
poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento em tape, com 

estampa na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas tamanhos 
exg. arte inclusa 

AGAPE R$ 15,25 R$ 91,50 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 02 R$ 3.840,00    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 04 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 41712 190 UN 

camiseta tipo baby look azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, 
manga curta, com composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras 
costura rebatida, com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), 

feminina, tamanhos p, m e g. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
3.705,00 

2 41259 103 UN 

camiseta tipo baby look azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, 
manga curta, com composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras 
costura rebatida, com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), 

feminina, tamanho gg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
2.008,50 

3 41713 79 UN 

camiseta tipo baby look azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, 
manga curta, com composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras 
costura rebatida, com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), 

feminina, tamanho exg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
1.540,50 

4 41714 112 UN 

camiseta azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, manga curta, com 
composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras costura rebatida, 

com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), masculina, 
tamanho p,m e g. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
2.184,00 

5 41715 67 UN 

camiseta azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, manga curta, com 
composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras costura rebatida, 

com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), masculina, 
tamanho gg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
1.306,50 

6 41263 57 UN 

camiseta azul celeste gola polo em pique cor nº 6610, manga curta, com 
composição 60% poliéster, 40% algodão, tingida 2 fibras costura rebatida, 

com um bordado na frente e na manga colorida (3 cores), masculina, 
tamanho xgg. arte inclusa. 

AGAPE R$ 19,50 R$ 
1.111,50 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 04 R$ 11.856,00    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 06 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 
 

1 41718 45 UN 
camiseta branca, tipo baby look, gola v, manga curta curta com 

composição 65% poliester, 35% viscose, com bordado lado esquerdo (até 6 
cores), malha anti- pilling e acabamento em tape. tamanhos pp, p, m, g 

AGAPE R$ 14,70 R$ 661,50 

2 41719 10 UN 
camiseta branca, tipo baby look, gola v, manga curta curta com 

composição 65% poliester, 35% viscose, com bordado lado esquerdo (até 6 
cores), malha anti- pilling e acabamento em tape. tamanhos  gg, exg, exgg 

AGAPE R$ 14,70 R$ 147,00 

3 41729 35 UN 

camiseta branca feminina, manga curta, na malha poliviscose com 
composição 65% poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento 
em tape, com  bordado no lado esquerdo colorida (até 6 cores)  tamanho 

pp, p, m, g. gg, exg 

AGAPE R$ 14,70 R$ 514,50 

4 41730 10 UN 

camiseta branca masculina, manga curta, na malha poliviscose com 
composição 65% poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento 
em tape, com  bordado no lado esquerdo colorida (até 6 cores)  tamanho 

pp, p, m, g. gg, exg 

AGAPE R$ 14,70 R$ 147,00 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 06 R$ 1.470,00    

    VALOR TOTAL GERAL DE R$ 78.165,82    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 62/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 27/2018, 
homologado em 12/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para 
profissionais da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, 
Divisão de Saúde Mental e Unidade de Pronto Atendimento.  
Empresa: CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 03 Marca Valor 

Unitário  
Valor 
Total  

1 41253 100 UN Bolsa em lona encerado amarela com divisória e 
alça.  

Cia da 
Capa 

R$ 
58,00 

R$ 
5.800,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

   
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 63/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 27/2018, 
homologado em 12/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 42.790,36 (Quarenta e dois mil setecentos e 
noventa reais e trinta e seis centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para 
profissionais da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, 
Divisão de Saúde Mental e Unidade de Pronto Atendimento.  
Empresa: FRS – INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 05 Marca Valor 

Unitário  
Valor 
Total  

1 41716 20 UN 
calça feminina, no tecido sarja com elastano, com composição 97% 

algodão e 3% elastano na cor verde claro. com dois bolsos na frente e dois 
bolsos atrás. tamanhos 36 ao 48 

FENIX 
TEXTIL R$ 55,70 R$ 

1.114,00 

2 41717 20 UN 

jaleco feminino, no tercido sarja com elastano, com composição 97% 
algodão e 3% elastano, no modelo cava quadrada, na cor verde claro, com 

bolso esquerdo bordado (até 6 cores) e dois bolsos parte inferior. 
tamanhos , p, m, g, gg,exg e  exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 70,60 R$ 

1.412,00 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 05 R$ 2.526,00    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 07 Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

1 41720 486 UN 
jaleco feminino branco, manga longa, tecido microfibra leve na composição 
100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso esquerd 
superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores. tamanhos pp, p, m, g 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,80 R$ 

20.314,80 

2 41721 126 UN 
jaleco feminino branco, manga longa, tecido microfibra leve na composição 
100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso esquerd 
superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores.tamanhos gg, exg, exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,80 R$ 

5.266,80 

3 41722 124 UN 
jaleco masculino branco, manga longa, tecido microfibra leve composição 

100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso 
esquerdo superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores. p, m, g 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,79 R$ 

5.181,96 

4 41723 152 UN 
jaleco masculino branco, manga longa, tecido microfibra leve composição 

100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso 
esquerdo superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores. gg, exg e exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,80 R$ 

6.353,60 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 07 R$ 37.117,16    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 08 Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

1 41724 16 UN 

camisete azul bebe, feminina sem manga, gola gravata, em tecido tricoline 
misto 65% poliester, 35% algodão. com bordado na manga direita(até 6 

cores) e com um bolso esquerdo bordado, até 6 cores. tamanhos pp, p, m 
e g. 

FENIX 
TEXTIL R$ 58,10 R$ 929,60 

2 41725 6 UN 
camisa azul bebe, masculina com manga, em tecido tricoline misto 65% 

poliester, 35 %algodão, com bordado na manga direita (até 6 cores) e com 
um bolso esquerdo com bordado, até 6 cores. tamanho p, m, g 

FENIX 
TEXTIL R$ 73,40 R$ 440,40 

3 41726 6 UN 
camisa azul bebe, masculina com manga, em tecido tricoline misto 65% 

poliester, 35 %algodão, com bordado na manga direita (até 6 cores) e com 
um bolso esquerdo com bordado, até 6 cores. tamanho gg,exg e exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 73,40 R$ 440,40 

4 41727 6 UN 
camisa azul bebe, masculina sem manga, em tecido tricoline misto 65% 

poliester, 35 %algodão, com bordado na manga direita (até 6 cores) e com 
um bolso esquerdo com bordado, até 6 cores. tamanho pp, p, m e g. 

FENIX 
TEXTIL R$ 55,70 R$ 334,20 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 63/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 27/2018, 
homologado em 12/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 42.790,36 (Quarenta e dois mil setecentos e 
noventa reais e trinta e seis centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para 
profissionais da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, 
Divisão de Saúde Mental e Unidade de Pronto Atendimento.  
Empresa: FRS – INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 05 Marca Valor 

Unitário  
Valor 
Total  

1 41716 20 UN 
calça feminina, no tecido sarja com elastano, com composição 97% 

algodão e 3% elastano na cor verde claro. com dois bolsos na frente e dois 
bolsos atrás. tamanhos 36 ao 48 

FENIX 
TEXTIL R$ 55,70 R$ 

1.114,00 

2 41717 20 UN 

jaleco feminino, no tercido sarja com elastano, com composição 97% 
algodão e 3% elastano, no modelo cava quadrada, na cor verde claro, com 

bolso esquerdo bordado (até 6 cores) e dois bolsos parte inferior. 
tamanhos , p, m, g, gg,exg e  exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 70,60 R$ 

1.412,00 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 05 R$ 2.526,00    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 07 Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

1 41720 486 UN 
jaleco feminino branco, manga longa, tecido microfibra leve na composição 
100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso esquerd 
superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores. tamanhos pp, p, m, g 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,80 R$ 

20.314,80 

2 41721 126 UN 
jaleco feminino branco, manga longa, tecido microfibra leve na composição 
100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso esquerd 
superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores.tamanhos gg, exg, exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,80 R$ 

5.266,80 

3 41722 124 UN 
jaleco masculino branco, manga longa, tecido microfibra leve composição 

100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso 
esquerdo superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores. p, m, g 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,79 R$ 

5.181,96 

4 41723 152 UN 
jaleco masculino branco, manga longa, tecido microfibra leve composição 

100% poliester bordado na manga direita e bordado em um bolso 
esquerdo superior(até 6 cores) e com dois bolsos inferiores. gg, exg e exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 41,80 R$ 

6.353,60 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 07 R$ 37.117,16    

Item Cód. Qtde Unid. Descrição LOTE 08 Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

1 41724 16 UN 

camisete azul bebe, feminina sem manga, gola gravata, em tecido tricoline 
misto 65% poliester, 35% algodão. com bordado na manga direita(até 6 

cores) e com um bolso esquerdo bordado, até 6 cores. tamanhos pp, p, m 
e g. 

FENIX 
TEXTIL R$ 58,10 R$ 929,60 

2 41725 6 UN 
camisa azul bebe, masculina com manga, em tecido tricoline misto 65% 

poliester, 35 %algodão, com bordado na manga direita (até 6 cores) e com 
um bolso esquerdo com bordado, até 6 cores. tamanho p, m, g 

FENIX 
TEXTIL R$ 73,40 R$ 440,40 

3 41726 6 UN 
camisa azul bebe, masculina com manga, em tecido tricoline misto 65% 

poliester, 35 %algodão, com bordado na manga direita (até 6 cores) e com 
um bolso esquerdo com bordado, até 6 cores. tamanho gg,exg e exgg 

FENIX 
TEXTIL R$ 73,40 R$ 440,40 

4 41727 6 UN 
camisa azul bebe, masculina sem manga, em tecido tricoline misto 65% 

poliester, 35 %algodão, com bordado na manga direita (até 6 cores) e com 
um bolso esquerdo com bordado, até 6 cores. tamanho pp, p, m e g. 

FENIX 
TEXTIL R$ 55,70 R$ 334,20  

 

5 41728 18 UN 
camisa azul bebe, masculina sem manga, em tecido tricoline misto 65% 

poliester, 35 %algodão, com bordado na manga direita (até 6 cores) e com 
um bolso esquerdo com bordado, até 6 cores. tamanho gg, exg e exgg. 

FENIX 
TEXTIL R$ 55,70 R$ 

1.002,60 

    VALOR TOTAL PARA O LOTE 08 R$ 3.147,20    

    TOTAL GERAL R$ 42.790,36    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 605/2018-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 9862, de 09 de julho 
de 2018, e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, 
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, REGILAINE APARE-
CIDA ROSA, 03(três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 01/07/2013 a 30/06/2018, com admissão em 01/07/2008, no período de 
23/07/2018 a 20/10/2018, de acordo com o Artigo nº 145 da Lei nº 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3.801/2012, de 20/03/2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 606/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 9862, de 09 de julho 
de 2018, e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, 
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, REGILAINE APARE-
CIDA ROSA, 03(três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 05/03/2012 a 04/03/2017, com admissão em 05/03/2012, no período de 
23/07/2018 a 20/10/2018, de acordo com o Artigo nº 145 da Lei nº 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3.801/2012, de 20/03/2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 607/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 10043, de 12/07/2018, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal EMANUEL SOR-
DI, do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO AGRÍCOLA, da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento e Fomento Agropecuário, a partir de 
15 de julho de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Julho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO

PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 604/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte, c/c. o Decreto Municipal nº 177/2014, de 15/08/2014,
RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, a partir de 01 de julho de 2018, os 
servidores municipais abaixo relacionados, para a classe de vencimento ime-
diatamente superior aquela a que pertence na sua carreira, devendo os efeitos 
financeiros retroagirem ao mês subsequente ao cumprimento do interstício de 
que trata o artigo 49 da Lei 4.163/2013, e as diferenças salariais dos meses re-
troativos deverão ser pagas até o final do primeiro trimestre do ano subsequente, 
conforme disposto no artigo 9º do Decreto Municipal nº 177, de 15/08/2014, 
alterado pelo Decreto nº 67/2016 de 20/04/2016,

 
   

 
Nome Nível/Classe Data de Direito 

a Progressão 
Matrícula 

Alaídes Pereira da S. Gimenes Nível C, Classe 5 02/02/2018 3855-5/1 
Aline Ferreira Nível B, Classe 3 02/05/2018 4449-0/1 
Cassilda Favero Roselindo Nível C, Classe 5 02/05/2018 3747-8/2 
Eliane Patrícia Testa da Silva Nível C, Classe 5 18/05/2018 2255-1/2 
Fátima Ferreira Berssani Nível C, Classe 3 10/06/2018 2749-9/2 
Lourdes Aparecida Luquete Nível A, Classe 3 02/05/2018 4453-9/1 
Luciana Pereira Brito Nível B, Classe 5 02/02/2018 3854-7/1 
Luzia Brasil Belé Nível A, Classe 4 14/03/2018 3308-1/2 
Márcia A. da Silva Sanches Nível C, Classe 5 18/05/2018 3911-0/1 
Míriam Souza Teixeira Morais Nível C, Classe 3 10/06/2018 4479-2/1 
Rosimeire Gil Costa Luchetti Nível C, Classe 3 10/06/2018 4482-2/1 
Sirlei Pereira de Souza Nível C, Classe 5 10/03/2018 3149-6/2 
Vanessa Sanay Kai Dalberto Nível C, Classe 3 10/06/2018 4483-0/1 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2018. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 030/2018

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias ao ser-
vidor OSCAR SALMAZO MAZZARÃO, referente ao período de trabalho 
compreendido entre 20/10/2016 à 19/10/2017, para serem gozadas entre os dias 
13/07/2018 à 27/07/2018, devendo retornar às suas atividades em 28/07/2018. 
Art. 2º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º -Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 12 de julho 
de 2018.

 

PORTARIA Nº 031/2018
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias a servi-
dora FRANCIELI LINO SILVA, referente ao período de trabalho compreendido 
entre 01/09/2016 A 31/08/2017, para serem gozadas entre os dias 16/07/2018 a 
30/07/2018, devendo retornar às suas atividades em 31/07/2018. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 12 de julho 
de 2017.

 

PORTARIA Nº 032/2018
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias a servi-
dora SARA GERALDO DE SOUZA, referente ao período de trabalho com-
preendido entre 16/03/2017 à 15/03/2018, para serem gozadas entre os dias 
16/07/2018 à 30/07/2018, devendo retornar às suas atividades em 31/07/2018. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 12 de julho 
de 2018.
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