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Gabinete do Prefeito
DECRETO  Nº 113, DE 13 DE AGOSTO 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. 2.748/2006, de 10 de outubro 
de 2006;

Considerando as disposições do Decreto Municipal n° 28/2015;

Considerando o requerimento formulado por Brassul Construções Civis Ltda.;

Considerando o parecer da Secretaria de Desenvolvimento Municipal;

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º. Fica liberado da caução o lote abaixo indicado, localizado no lotea-
mento cuja denominação é “Loteamento Comercial Avelino Messias Mariano”, 
dado como garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura constante 
do cronograma físico-financeiro deste loteamento, conforme art. 3° do Decreto 
Municipal nº 28/2015:

PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE 

CIANORTE 
____________________________________________________________________________

__________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C ív ic o  E d n o  G u i m a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  

8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C i a n o r t e  –  P R  
F o n e / F a x :  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 2 0 0  –  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 3 0 0  

ww w. c ia n o r t e . p r . g o v . b r  

 
 

QUADRA LOTE 
4 11 

 

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 13 de agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 109/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

Considerando o disposto na Lei Municipal 4.163, de 15 de outubro de 2013, que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público 
Municipal de Cianorte;

Considerando o Decreto Municipal nº 177, de 15 de agosto de 2014, que regula-
menta o processo de avaliação para fins de promoção na carreira do Magistério 
Público no avanço horizontal, e a necessidade de recompor as comissões de 
Avaliação de Desempenho para o ano de 2018; 

Considerando a Portaria nº 34/2018;

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear como membro da Comissão Central de Avaliação de Desem-
penho para progressões horizontais no âmbito da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura a servidora pública Sueli Falcione Moreria, em substituição a 
servidora pública Eliane Aparecida Lopes Vilha.

Art. 2º. Nomear como membro da Comissão Avaliadora de Desempenho para 
Progressões Horizontais do CMEI Dona Flor a servidora pública Cleonice dos 
Santos Gonçalves Lopes, em substituição a servidora pública Elaine de Oliveira 
Corsi.

Art. 3º. Nomear como membro da Comissão Avaliadora de Desempenho para 
Progressões Horizontais do CMEI Ana Jacinta Teixeira a servidora pública 
Adriana dos Santos.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

GABINETE DO PREFEITO

CONCURSO JOVEM CRIATIVO - BOLETOS DO IPTU, ALVARÁ E 
ISS 2019

Tema: “As belezas da minha cidade”

REGULAMENTO

A Secretaria Municipal de Finanças em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e Gabinete do Prefeito, promovem o Concurso de desenho 
sobre a cidade, com o tema “As belezas da minha cidade”. 

Podem participar do Concurso todos os estudantes dos 5º anos das Escolas da 
Rede de Ensino de Cianorte.

Caberá à equipe pedagógica das instituições de ensino a responsabilidade pelos 
encaminhamentos e desdobramentos do Concurso nas Escolas do município de 
Cianorte. 

Serão enviados à Comissão Avaliadora um desenho representando cada 5º ano 
das Escolas da Rede de Ensino de Cianorte. A Comissão Avaliadora selecionará 
8 (oito) desenhos como finalistas.

Os desenhos finalistas serão colocados para votação no site da Prefeitura de 
Cianorte – www.cianorte.pr.gov.br, sendo os três mais votados utilizados para 
elaboração dos boletos de IPTU, Alvará e ISS 2019.

Objetivos

- Dar visibilidade à criatividade dos estudantes dos 5º anos, por meio de 
documentos que chegam pelos Correios à grande parte dos moradores do 
município e por meio do site da Prefeitura Municipal de Cianorte.

- Incentivar os estudantes dos 5º anos a produzirem um desenho sobre a 
visão de cada um sobre “As belezas da minha cidade”, estimulando a aptidão 
artística por meio do desenho.

Justificativa

O Concurso será realizado com o objetivo de estimular a reflexão entre os 
estudantes sobre as belezas e qualidades de Cianorte.

A publicação dos desenhos nos boletos é um instrumento que garante grande 
visibilidade ao trabalho dos estudantes, bem como ao tema proposto. Isso 
porque os boletos são enviados para cerca de 40 mil endereços do município.

Tema

No ano de 2018, o Concurso dos boletos de IPTU, Alvará e ISS 2019 terá como 
tema: “As belezas da minha cidade”, com a participação dos estudantes dos 5º 
anos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Cianorte.

Participantes

Todos os estudantes dos 5º anos, regularmente matriculados no Ensino 
Fundamental da Rede de Ensino de Cianorte.

Cronograma

-	 Até 14/09/2018 – Recebimento dos desenhos dos representantes de 
cada 5º ano pela Comissão Avaliadora.

-	 De 17/09/2018 a 18/09/2018 – Escolha dos 8 (oito) finalistas pela 
Comissão Avaliadora.

-	 De 19/09/2018 a 25/09/2018 – Votação entre os 8 (oito) finalistas , 
através do site do Município de Cianorte, para seleção dos 3 (três) 
mais votados.

-	 De 25/10/2018 a 27/10/2018 – Premiação dos representantes de cada 
5º ano e divulgação dos três mais votados durante a Semana Cultural 
de Cianorte.

Regras para realização do desenho

-	 Deverá ser feito em papel tipo A4, branco, na posição horizontal, 
obedecendo a uma margem de 2 cm em cada borda, feito à mão, com 
utilização de cores.

-	 Deverá ser feito individualmente, em sala de aula.

-	 No verso da folha deverá constar, a lápis, o nome completo do 
estudante, idade, ano e escola.

Regras para envio dos desenhos

-	 Os desenhos selecionados em cada 5º ano das Escolas da Rede de 
Ensino de Cianorte, deverão ser enviados até 14/09/18 à Divisão de 
Receitas Imobiliárias, em envelope lacrado, aos cuidados de Lucas 
Trugilio Ribeiro.

Regras gerais de escolha

Cada Escola escolherá um desenho para representar cada 5º ano. 

Entre os desenhos escolhidos de cada 5º ano, serão selecionados pela Comissão 
Avaliadora, 8 (oito) desenhos finalistas, posteriormente divulgados no site da 
Prefeitura – www.cianorte.pr.gov.br – para votação pública, que definirá os três 
primeiros colocados, utilizados na elaboração dos boletos de IPTU, Alvará e 
ISS 2019.

Divulgação dos resultados

Os três ganhadores serão divulgados na Semana Cultural de Cianorte, realizada 
no mês de outubro de 2018.

Comissão Avaliadora

À Comissão Avaliadora caberá o acompanhamento do Concurso e seleção dos 8 
(oito) desenhos finalistas para votação por meio do site da Prefeitura Municipal 
de Cianorte.

A comissão será composta pelos seguintes membros:

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Representante da Secretaria Municipal de Finanças;

Representante da Divisão de Receitas Imobiliárias;

Representante da Divisão de Receitas Diversas;

Representante da Divisão de Cultura

Representante da Assessoria de Comunicação Social

Ordem de classificação e impressão nos boletos

1º colocado: boletos de IPTU

2º colocado: boletos de Alvará

3º colocado: boletos de ISS

Premiação

Todos estudantes cujos desenhos forem selecionados para representarem cada 5º 
ano, receberão uma medalha de participação. 

Os 1º, 2º e 3º colocados receberão um troféu cada e terão seus desenhos 
veiculados nos boletos do IPTU, Alvará e ISS 2019, respectivamente.

Autorização de uso de direitos autorais e imagem

Todos os estudantes participantes deverão apresentar a autorização contida 
no Apêndice I, preenchida e assinada pelo responsável, autorizando o uso da 
imagem e direitos autorais dos desenhos produzidos para participação neste 
Concurso.

Cianorte, 13 de agosto de 2018

        Jolanir Geralda Belone
Secretária Municipal de Finanças

Maria Neuza Casassa
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Glaucilene Gomes Águila Porcel
Chefe de Gabinete

APÊNDICE I
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO

EU ______________________________________________________, CPF 
____________________, RG ____________________, autorizo a utilização 
pública da imagem e do trabalho produzido pelo estudante _________________
______________________________________________, assim como a cessão 
dos direitos de autoria, para fins pedagógicos e de divulgação na mídia e outro 
meios, no Concurso “Jovem Inovador – Boletos do IPTU, Alvará e ISS 2019”.

Por ser verdade, firmo a presente.

Cianorte, __________ de ______________ de 2018

Nome completo do responsável: ___________________________________

Assinatura do responsável: ________________________________________
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Secretaria de Administração

Divisão de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 167/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para aquisição de suplementos e fórmulas alimentares para distribuição gratuita 
aos pacientes atendidos através do protocolo da comissão de suporte nutricional 
da Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte. Credenciamento até 8h do dia 29 
de Agosto de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento 
das propostas até 8h30min do dia 29 de Agosto de 2018; início da sessão às 
8h30min do dia 29 de Agosto de 2018; oferecimento de lances a partir de 15h 
do dia 30 de Agosto de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados 
e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.
cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 13 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 168/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para aquisição de fraldas descartáveis para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos através das equipes de saúde da família da Secretaria Municipal de 
Saúde de Cianorte, e lactentes contemplados no programa Nascer em Cianorte. 
Credenciamento até 8h do dia 29 de Agosto de 2018 através do site www.
licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 9h30min do dia 29 de 
Agosto de 2018; início da sessão às 9h30min do dia 29 de Agosto de 2018; 
oferecimento de lances a partir de 15h do dia 29 de Agosto de 2018. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto 
a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 13 de 
Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 169/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, 
para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. 
Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro 
de preços para aquisição de medicamentos para uso interno da Unidade de 
Pronto Atendimento UPA Faustino Bongiorno. Credenciamento até 8h do dia 3 
de Setembro de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento 
das propostas até 8h30min do dia 3 de Setembro de 2018; início da sessão às 
8h30min do dia 3 de Setembro de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h 
do dia 5 de Setembro de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados 
e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.
cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 13 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 139/2018

Reabertura de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10h30min 
do dia 29 de Agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para aquisição de recargas de gás GLP para atendimento das Secretarias em 
geral.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 166/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 31 
de Agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de 
peças e prestação de serviços técnicos para a manutenção de aparelhos de ar 
condicionado, cortinas de ar, fogões, fornos, geladeiras, lavadouras de roupa e 
maquinas de costura para a Secretaria de Assistência Social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 846/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná, 137, 
CEP 87.200-000, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 76.659.507/0001-13.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial nº 203/2017.
OBJETO: Aquisição de bobina térmica, medindo 57mmx40m, amarela, 
caixa com 30 unidades.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 10.080,00 
(Dez mil e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 847/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná, 137, 
CEP 87.200-000, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 76.659.507/0001-13.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Eletrônico nº 90/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, correlatos, entre outros, 
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para as secretarias em geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 25.942,44 
(Vinte e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 
centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 848/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 366, 
CEP 87.200-151, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 00.992.483/0001-58.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Eletrônico nº 90/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, correlatos, entre outros, 
para as secretarias em geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 13.546,00 
(Treze mil quinhentos e quarenta e seis reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 857/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  BATAGLINI, BATAGLINI & CIA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Avenida América, 4747, inscrita no CNPJ sob nº 82.194.598/0001-61. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Eletrônico nº 130/2018.
OBJETO: Aquisição de peças e itens correlatos para manutenção de para-
brisas e janelas dos veículos da divisão de transporte da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
106.233,00 (Cento e seis mil duzentos e trinta e três reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 868/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA, 
pessoa jurídica de direito privado, com à Avenida Goiás, 1290, sala A, Zona 3, 
CEP 87.209-052, na cidade de Cianorte, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 25.454.301/0001-16.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial nº 99/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break, 
marmitas, refrigerantes e lanches para as diversas Secretarias do município 
de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 650,00 
(Seiscentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de agosto 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 887/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CONCREMAXX ARTEFATOS DE 
CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 082, lote 525-A, CEP 87.200-970, 
inscrita no CNPJ sob nº 22.214.717/0001-79. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial nº 127/2018.
OBJETO: Aquisição de blocos de meio fio em concreto armado, m² de piso 
de concreto intertravado e piso tátil, ambos para aplicação em praças, 
parques e edificações públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
44.365,00 (Quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

SEXTO TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO 
ADITIVO AO 
C O N T R A T O 
Nº 578/2014 
FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE 
CIANORTE E APR – 
ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO 
LTDA, ORIUNDO DA 
DISPENSA Nº 24/2014.

LOCATÁRIO:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade 
RG n ° 1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
LOCADOR:
APR – Administração e Participação Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 16.825.866/0001-71, sito na Rua San Francisco, 161, 
Century Park, CEP 87.201-132, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, neste 
ato representada pelo Senhor Paulo Roberto Pagani, portador da Cédula de 
Identidade nº 1.967.194-1 SSP/PR e o CPF sob o nº 640.964.409-49.
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e 
vigência em 12 meses, tendo início em 19/08/2018 e término em 19/08/2019.
Cláusula Segunda: 
2.1 O valor mensal para o período aditivado será o de R$ 16.283,21 (dezesseis 
mil duzentos e oitenta e três Reais e vinte e um Centavos), acrescentando ao 
contrato o valor total de R$ 195.398,52 (cento e noventa e cinco mil trezentos e 
noventa e oito Reais e cinquenta e dois Centavos).
2.2 O valor acumulado do contrato é de 877.497,48 (oitocentos e setenta e sete 
mil quatrocentos e noventa e sete Reais e quarenta e oito Centavos).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária: 

          
Despesa Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte 

1064 0804 10 304 0007 2 056 Manutenção da Vigilância Sanitária 339039 510 

4478 0804 10 304 0007 2 056 Manutenção da Vigilância Sanitária 339039 303 

3273 0804 10 304 0007 2 056 Manutenção da Vigilância Sanitária 339039 3273 

4477 0805 10 122 0004 2 057 Manutenção da Divisão de Administração 339039 3499 

4483 0805 10 122 0004 2 057 Manutenção da Divisão de Administração 339039 494 

 
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Agosto de 2018.

 APR – Administração e Participação Ltda        Claudemir Romero Bongiorno
                 Paulo Roberto Pagani                                         Prefeito
                        LOCADOR                                              LOCATÁRIO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 028/2018 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 04/2018, homologado em 
14/02/2018.
Valor Homologado: R$ 31.402,75 (Trinta e um mil quatrocentos e dois reais e 
setenta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de carimbos automáticos, 
carimbos de madeira, tinta para refil e refil de tinta, entre outros para as 
Secretarias em geral.
Empresa: GUILHERME SAPORETTI MOLINA - 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$ 

1 35 UN 
carimbo automático com dimensões 

aproximadas 26x9 mm. ref. 301 
NYKON 22,00 770,00 

2 140 UN 
carimbo automático com dimensões 

aproximadas 38x14 mm. ref. 302 
TRODAT 20,00 2.800,00 

3 160 UN 
carimbo automático com dimensões 

aproximadas 47x18 mm. ref. 303 
TRODAT 30,00 4.800,00 

4 55 UN 
carimbo automático com dimensões 

aproximadas 58x22 mm. ref. 304 
TRODAT 35,00 1.925,00 

5 68 UN 
carimbo automático com dimensões 
aproximadas 30x45 mm. ref. 3050 

NYKON 58,00 3.944,00 

6 33 UN 
carimbo automático com dimensões 
aproximadas 70 x 10 mm. ref. csi15 

NYKON 45,00 1.485,00 

7 55 UN 
carimbo automáticocom dimensões 
aproximadas 70x25 mm. ref. csi35 

NYKON 37,00 2.035,00 

8 60 UN 
carimbo automático com dimensões 

aproximadas 60x40 mm. ref. 355 
TRODAT 57,00 3.420,00 

9 53 UN 
carimbo automático com dimensões 

aproximadas 75x38 mm. ref. 360 
NYKON 58,00 3.074,00 

10 20 UN 
carimbo automático redondo dimensões 

aproximadas 30 mm de diâmetro. ref. c30 
NYKON 37,00 740,00 

11 15 UN 
carimbo automático redondo dimensões 

aproximadas 40 mm de diâmetro. ref. c40 
NYKON 40,00 600,00 

12 155 UN 
borracha para carimbos automáticos, 

independente do modelo e as suas 
dimensões. 

INCACIAL 10,80 1.674,00 

13 120 UN 
refil de tinta para carimbo automáticos, 

independente do modelo e as suas 
dimensões. 

INCACIAL 15,60 1.872,00 

14 35 UN 
carimbos de madeira, dimensões 

aproximadas 50x10 mm. 
INCACIAL 11,95 418,25 

15 35 UN 
carimbos de madeira, dimensões 

aproximadas 60x15 mm. 
INCACIAL 15,50 542,50 

16 35 UN 
carimbos de madeira, dimensões 

aproximadas 60x40 mm. 
INCACIAL 16,80 588,00 

17 65 UN tinta para refil carimbo automático, 30 ml. INCACIAL 11,00 715,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Fevereiro de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 152/2018 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 58/2018, homologado em 
18/07/2018.
Valor Homologado: R$ 37.779,25 (Trinta e sete mil setecentos e setenta e 
nove reais e vinte e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de consumo 
odontológico para as Unidades Básicas de Saúde.
Empresa: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 
Unit. 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 42549 15 UN acionamento elétrico para torneira, tipo pedal 127 v. CRISTOFOLI 150,00 2.250,00 

3 42550 10 Pct 

agulha gengival tipo extra curta, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado;embalagem contendo 100 

unidades. 

INJEX 27,20 272,00 

4 42551 10 Pct 

agulha gengival tipo longa, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado;embalagem contendo 100 

unidades. 

INJEX 27,20 272,00 

6 42553 10 UN alavancas seldin 1direita. aço inox. autoclavável. FAVA 23,60 236,00 
8 42555 10 UN alavancas seldin 2 reta. aço inox. autoclavável. FAVA 22,26 222,60 

9 42556 500 UN 
álcool etílico hidratado, 70% frasco contendo1 litro. 

unidade 
PROLINK 4,15 2.075,00 

10 42557 20 Cx. 

anestésico injetável local à base de lidocaína vaso 
constritor: epinefrina 1: 100.000. isento de 

metilparabeno- embalagem em blistes lacrados com 10 
tubetes, minimizando a contaminação externa, 

acondicionados em tubetes de cristal, que permitam a 
melhor visualização do refluxo sanguíneo. caixa com 50 
tubetes de 1,8 ml acondicionados em blisters lacrados 

com 10 tubetes cada. 

ALPHACAINE/ 
DFL 

51,90 1.038,00 

13 42561 3 UN 

bandeja de coluna giratória usada para acomodar 
aparelhos periféricos odontológicos. permite movimentos 

giratórios de 360º.bordas salientes para retenção de 
líquidos. não danifica pintura da coluna. adapta em 

colunas nas medidas de 1 ½ a 2 polegadas.2 = 50,80 mm 
(2 polegadas) 1 ½ = 38,10 mm (uma polegada e meia) . 

dimensão: 300mm x 240mm. 

PRISMA 198,45 595,35 

17 42564 30 Cx. 
caixa com 6 limas hedstreim 1ª série em aço inoxidável 

nº15 de 21mm. 

MK LIFE/ 
MICHELE E 

KLYMUS 
14,30 429,00 

19 42566 150 Cx. 
caixa contendo 50 carpules de citocaína de 

1,8ml.cloridrato de prilocaína a 3%, com vaso constritor. 
felipressina a 0,03uiml, com octapressina. 

CITOCAINA/ 
CRISTALIA 

41,22 6.183,00 

20 42567 15 Cx. 
caixa de esponja hemostática de colágeno hidrolizado 

(gelatina), liofilizada, com tamanho de 1cm x 1cm x 1cm, 
absorvível, com 10 unidades cada. 

HEMOSPON/ 
MAQUIRA 

23,90 358,50 

28 42575 3 UN 
embalagem de vaselina sólida 90g, atua como isolante 

entre a resina acrílica e tecidos bucais. 
RIOQUIMICA 5,50 16,50 

34 42581 25 Frc 

frasco adesivo fotopolimerizável adaper single bond 2, 
com 5,6 ml (6g), composto de etanol, bis-gma, silano 
tratado com filler de sílica, 2-hidroxietilmetacrilato, 

glicerol 1, 3 dimetracrilato, copolímero de ácido acrílico e 
ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. 

SINGLE BOND 
2/3M 

77,60 1.940,00 

35 42582 80 Frc 
frasco com 12g de anestésico tópico (pomada) em gel, 

aromatizada, sabor tutti-frutti, com 20% de benzocaína. 
BENZOTOP/ 

DFL 
5,87 469,60 

38 42586 80 Frc frasco com 475ml de fixador de película radiográfica. 
RAYTEC 
PLUS/ 

CAITHEC 
9,51 760,80 

39 42587 80 Frc frasco com 475ml de revelador de película radiográfica. . 
RAYTEC 
PLUS/ 

CAITHEC 
9,51 760,80 

41 42589 30 Frc frasco de formocresol, 10 ml. BIODINAMICA 3,64 109,20 

43 42591 40 Frc 
frasco de pó de ionômero de vidro restaurador  

autopolimerizável, embalagem com 10g, cor a2. 

MAXXION R/ 
DENTSCARE-

FGM 
11,57 462,80 

45 42593 20 Frc frascos de água oxigenada 10 volumes de 100ml. RIOQUIMICA 2,10 42,00 

47 42595 20 KIT 

kit de  ionômero de vidro restaurador  autopolimerizável, 
embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de 

pó + 1 bloco de espatulação (composição: vidro de 
alumínio, silicado de strancium + ácido poliacrílico seco 

com liberação contínua de flúor) cor a2. 

MAXXION R/ 
DENTSCARE-

FGM 
33,00 660,00 

55 42603 150 Cx. 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com filtro, 
tripla proteção, hipoalergência, atóxica, confeccionada 
em tela não tecido, com presilha para moldar o nariz, 

formato anatômico com prega central no sentido 
horizontal, proporcionando adequada cobertura do rosto 
e filtragem bacteriana no duplo sentido, embalada com 

data de validade e dados de identificação e procedência e 
registro no m.s. caixa com 50 unidades. 

SS PLUS/ 
BIODONT 

4,22 633,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 
Unit. 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 42549 15 UN acionamento elétrico para torneira, tipo pedal 127 v. CRISTOFOLI 150,00 2.250,00 

3 42550 10 Pct 

agulha gengival tipo extra curta, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado;embalagem contendo 100 

unidades. 

INJEX 27,20 272,00 

4 42551 10 Pct 

agulha gengival tipo longa, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado;embalagem contendo 100 

unidades. 

INJEX 27,20 272,00 

6 42553 10 UN alavancas seldin 1direita. aço inox. autoclavável. FAVA 23,60 236,00 
8 42555 10 UN alavancas seldin 2 reta. aço inox. autoclavável. FAVA 22,26 222,60 

9 42556 500 UN 
álcool etílico hidratado, 70% frasco contendo1 litro. 

unidade 
PROLINK 4,15 2.075,00 

10 42557 20 Cx. 

anestésico injetável local à base de lidocaína vaso 
constritor: epinefrina 1: 100.000. isento de 

metilparabeno- embalagem em blistes lacrados com 10 
tubetes, minimizando a contaminação externa, 

acondicionados em tubetes de cristal, que permitam a 
melhor visualização do refluxo sanguíneo. caixa com 50 
tubetes de 1,8 ml acondicionados em blisters lacrados 

com 10 tubetes cada. 

ALPHACAINE/ 
DFL 

51,90 1.038,00 

13 42561 3 UN 

bandeja de coluna giratória usada para acomodar 
aparelhos periféricos odontológicos. permite movimentos 

giratórios de 360º.bordas salientes para retenção de 
líquidos. não danifica pintura da coluna. adapta em 

colunas nas medidas de 1 ½ a 2 polegadas.2 = 50,80 mm 
(2 polegadas) 1 ½ = 38,10 mm (uma polegada e meia) . 

dimensão: 300mm x 240mm. 

PRISMA 198,45 595,35 

17 42564 30 Cx. 
caixa com 6 limas hedstreim 1ª série em aço inoxidável 

nº15 de 21mm. 

MK LIFE/ 
MICHELE E 

KLYMUS 
14,30 429,00 

19 42566 150 Cx. 
caixa contendo 50 carpules de citocaína de 

1,8ml.cloridrato de prilocaína a 3%, com vaso constritor. 
felipressina a 0,03uiml, com octapressina. 

CITOCAINA/ 
CRISTALIA 

41,22 6.183,00 

20 42567 15 Cx. 
caixa de esponja hemostática de colágeno hidrolizado 

(gelatina), liofilizada, com tamanho de 1cm x 1cm x 1cm, 
absorvível, com 10 unidades cada. 

HEMOSPON/ 
MAQUIRA 

23,90 358,50 

28 42575 3 UN 
embalagem de vaselina sólida 90g, atua como isolante 

entre a resina acrílica e tecidos bucais. 
RIOQUIMICA 5,50 16,50 

34 42581 25 Frc 

frasco adesivo fotopolimerizável adaper single bond 2, 
com 5,6 ml (6g), composto de etanol, bis-gma, silano 
tratado com filler de sílica, 2-hidroxietilmetacrilato, 

glicerol 1, 3 dimetracrilato, copolímero de ácido acrílico e 
ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. 

SINGLE BOND 
2/3M 

77,60 1.940,00 

35 42582 80 Frc 
frasco com 12g de anestésico tópico (pomada) em gel, 

aromatizada, sabor tutti-frutti, com 20% de benzocaína. 
BENZOTOP/ 

DFL 
5,87 469,60 

38 42586 80 Frc frasco com 475ml de fixador de película radiográfica. 
RAYTEC 
PLUS/ 

CAITHEC 
9,51 760,80 

39 42587 80 Frc frasco com 475ml de revelador de película radiográfica. . 
RAYTEC 
PLUS/ 

CAITHEC 
9,51 760,80 

41 42589 30 Frc frasco de formocresol, 10 ml. BIODINAMICA 3,64 109,20 

43 42591 40 Frc 
frasco de pó de ionômero de vidro restaurador  

autopolimerizável, embalagem com 10g, cor a2. 

MAXXION R/ 
DENTSCARE-

FGM 
11,57 462,80 

45 42593 20 Frc frascos de água oxigenada 10 volumes de 100ml. RIOQUIMICA 2,10 42,00 

47 42595 20 KIT 

kit de  ionômero de vidro restaurador  autopolimerizável, 
embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de 

pó + 1 bloco de espatulação (composição: vidro de 
alumínio, silicado de strancium + ácido poliacrílico seco 

com liberação contínua de flúor) cor a2. 

MAXXION R/ 
DENTSCARE-

FGM 
33,00 660,00 

55 42603 150 Cx. 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com filtro, 
tripla proteção, hipoalergência, atóxica, confeccionada 
em tela não tecido, com presilha para moldar o nariz, 

formato anatômico com prega central no sentido 
horizontal, proporcionando adequada cobertura do rosto 
e filtragem bacteriana no duplo sentido, embalada com 

data de validade e dados de identificação e procedência e 
registro no m.s. caixa com 50 unidades. 

SS PLUS/ 
BIODONT 

4,22 633,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 
Unit. 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 42549 15 UN acionamento elétrico para torneira, tipo pedal 127 v. CRISTOFOLI 150,00 2.250,00 

3 42550 10 Pct 

agulha gengival tipo extra curta, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado;embalagem contendo 100 

unidades. 

INJEX 27,20 272,00 

4 42551 10 Pct 

agulha gengival tipo longa, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado;embalagem contendo 100 

unidades. 

INJEX 27,20 272,00 

6 42553 10 UN alavancas seldin 1direita. aço inox. autoclavável. FAVA 23,60 236,00 
8 42555 10 UN alavancas seldin 2 reta. aço inox. autoclavável. FAVA 22,26 222,60 

9 42556 500 UN 
álcool etílico hidratado, 70% frasco contendo1 litro. 

unidade 
PROLINK 4,15 2.075,00 

10 42557 20 Cx. 

anestésico injetável local à base de lidocaína vaso 
constritor: epinefrina 1: 100.000. isento de 

metilparabeno- embalagem em blistes lacrados com 10 
tubetes, minimizando a contaminação externa, 

acondicionados em tubetes de cristal, que permitam a 
melhor visualização do refluxo sanguíneo. caixa com 50 
tubetes de 1,8 ml acondicionados em blisters lacrados 

com 10 tubetes cada. 

ALPHACAINE/ 
DFL 

51,90 1.038,00 

13 42561 3 UN 

bandeja de coluna giratória usada para acomodar 
aparelhos periféricos odontológicos. permite movimentos 

giratórios de 360º.bordas salientes para retenção de 
líquidos. não danifica pintura da coluna. adapta em 

colunas nas medidas de 1 ½ a 2 polegadas.2 = 50,80 mm 
(2 polegadas) 1 ½ = 38,10 mm (uma polegada e meia) . 

dimensão: 300mm x 240mm. 

PRISMA 198,45 595,35 

17 42564 30 Cx. 
caixa com 6 limas hedstreim 1ª série em aço inoxidável 

nº15 de 21mm. 

MK LIFE/ 
MICHELE E 

KLYMUS 
14,30 429,00 

19 42566 150 Cx. 
caixa contendo 50 carpules de citocaína de 

1,8ml.cloridrato de prilocaína a 3%, com vaso constritor. 
felipressina a 0,03uiml, com octapressina. 

CITOCAINA/ 
CRISTALIA 

41,22 6.183,00 

20 42567 15 Cx. 
caixa de esponja hemostática de colágeno hidrolizado 

(gelatina), liofilizada, com tamanho de 1cm x 1cm x 1cm, 
absorvível, com 10 unidades cada. 

HEMOSPON/ 
MAQUIRA 

23,90 358,50 

28 42575 3 UN 
embalagem de vaselina sólida 90g, atua como isolante 

entre a resina acrílica e tecidos bucais. 
RIOQUIMICA 5,50 16,50 

34 42581 25 Frc 

frasco adesivo fotopolimerizável adaper single bond 2, 
com 5,6 ml (6g), composto de etanol, bis-gma, silano 
tratado com filler de sílica, 2-hidroxietilmetacrilato, 

glicerol 1, 3 dimetracrilato, copolímero de ácido acrílico e 
ácido itacônico e diuretano dimetacrilato. 

SINGLE BOND 
2/3M 

77,60 1.940,00 

35 42582 80 Frc 
frasco com 12g de anestésico tópico (pomada) em gel, 

aromatizada, sabor tutti-frutti, com 20% de benzocaína. 
BENZOTOP/ 

DFL 
5,87 469,60 

38 42586 80 Frc frasco com 475ml de fixador de película radiográfica. 
RAYTEC 
PLUS/ 

CAITHEC 
9,51 760,80 

39 42587 80 Frc frasco com 475ml de revelador de película radiográfica. . 
RAYTEC 
PLUS/ 

CAITHEC 
9,51 760,80 

41 42589 30 Frc frasco de formocresol, 10 ml. BIODINAMICA 3,64 109,20 

43 42591 40 Frc 
frasco de pó de ionômero de vidro restaurador  

autopolimerizável, embalagem com 10g, cor a2. 

MAXXION R/ 
DENTSCARE-

FGM 
11,57 462,80 

45 42593 20 Frc frascos de água oxigenada 10 volumes de 100ml. RIOQUIMICA 2,10 42,00 

47 42595 20 KIT 

kit de  ionômero de vidro restaurador  autopolimerizável, 
embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de 

pó + 1 bloco de espatulação (composição: vidro de 
alumínio, silicado de strancium + ácido poliacrílico seco 

com liberação contínua de flúor) cor a2. 

MAXXION R/ 
DENTSCARE-

FGM 
33,00 660,00 

55 42603 150 Cx. 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com filtro, 
tripla proteção, hipoalergência, atóxica, confeccionada 
em tela não tecido, com presilha para moldar o nariz, 

formato anatômico com prega central no sentido 
horizontal, proporcionando adequada cobertura do rosto 
e filtragem bacteriana no duplo sentido, embalada com 

data de validade e dados de identificação e procedência e 
registro no m.s. caixa com 50 unidades. 

SS PLUS/ 
BIODONT 

4,22 633,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 
Unit. 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

56 42604 300 Pct 
pacote com 40 unidades de sugador em pvc virgem e 

atóxico. 
SUGPLUS/ 
BIODONT 

3,74 1.122,00 

58 42606 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x100m, 

com data de validade e dados de identificação de 
procedência em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 35,50 2.840,00 

59 42607 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 5cm x100m, 

com data de validade e dados de identificação de 
procedência em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 18,35 1.468,00 

60 42608 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 8cm x100m, 

com data de validade e dados de identificação de 
procedência em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 28,20 2.256,00 

64 42612 30 UN ponta para aparelho de ultrassom com rosca interna g1. 
MICRODONT/ 

DAVOS 
89,00 2.670,00 

66 42614 3 UN porta algodão com mola, 8x10cm inox autoclavavel. FAVA 40,35 121,05 
67 42615 3 UN porta resíduo, 8x10cm inox autoclavavel. FAVA 31,50 94,50 

69 42617 3 UN 
saca brocas para turbina extra torque 505/605, 

autoclavável. 
DENTFLEX 28,00 84,00 

71 42619 20 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. 
resina dental fotopolimerizável, indicada para 

restaurações diretas e indiretas de dentes anteriores e 
posteriores. a carga contém uma combinação de cargas 

de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não 
agregada75de 20 nm e 74nanoaglomerados de 
zircônia/sílica, aglomerados ligados livemente, 

consistindo em aglomerados de partículas primárias de 
zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. o 
tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 
mícrons. a porcentagem de carga é de 78.5% , em peso. 

cor ab1. 

Z-350XT-3M 55,00 1.100,00 

72 42620 50 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. 
resina dental fotopolimerizável, indicada para 

restaurações diretas e indiretas de dentes anteriores e 
posteriores. a carga contém uma combinação de cargas 

de nanopartículas de sílica não-aglomerada / não 
agregada 

de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, 
aglomerados ligados livremente, consistindo em 

aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica 
com cargas de tamanho entre 5-20 nm. o tamanho da 
partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. a 
porcentagem de carga é de 78.5% , em peso. cor ab2 

. 

Z-350XT/3M 55,00 2.750,00 

73 42621 50 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. 
resina dental fotopolimerizável, indicada para 

restaurações diretas e indiretas de dentes anteriores e 
posteriores. a carga contém uma combinação de cargas 

de nanopartículas de sílica não-aglomerada 75/ não 
agregada de 20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, 

aglomerados ligados livremente, consistindo em 
aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica 
com cargas de tamanho entre 5-20 nm. o tamanho da 
partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. a 
porcentagem de carga é de 78.5% , em peso. cor ab3. 

Z-350XT/3M 55,00 2.750,00 

75 42623 15 UN 
spray lubrificante para alta e baixa rotação com bico 

alongado. 
MAQUIRA 10,57 158,55 

77 42625 100 Pct 
touca descartável, sanfonada com elástico, branca, não 

estéril, atóxica, 100% polipropileno, não inflamável. 
pacote com 100 unidades. 

HNDESC 5,40 540,00 

85 42633 30 rl rolos de fio dental com 100 metros. HILLO 1,30 39,00 
TOTAL R$ 37.779,25 (Trinta e sete mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Julho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 411/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 55.903,60 (Cinquenta e cinco mil novecentos e três reais 
e sessenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2.000 Pct abaixador de língua, em madeira, descartável, tipo espátula. 
pacote com 100 unidades. ESTILO 2,60 5.200,00 

13 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 10cmx1,80m, em fibras cardadas de 
algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com espessura 
mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e em mantas 

uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem em material 
que garanta a integridade do produto, com data de validade, 

dados de identificação e procedência. unidade. 

UNITEX 0,46 460,00 

14 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 15cmx1,80m, em fibras cardadas de 
algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com espessura 
mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e em mantas 

uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem em material 
que garanta a integridade do produto, com data de validade, 

dados de identificação e procedência. unidade. 

UNITEX 0,69 690,00 

29 500 UN 

avental descartável, manga longa, confeccionado em não tecido 
(tnt), gramatura 20,  100% polipropileno, na cor branco, atóxico, 
resistente contra rasgos, fácil de vestir. pacote com no mínimo 10 

unidades. 

ANADONA 10,11 5.055,00 

34 250 UN 

bolsa plástica descartável de colostomia, fabricada em polietileno 
atóxico, isentos de substâncias alergênicas, em formato 

retangular medindo 22cm de comprimento, 14cm de largura e 
0,010mm de espessura, com paredes sobrepostas e fechamento 

da parte superior e inferior por processo de termosselagem, 
provida de uma placa adesiva que circunda o orifício em seu 

terço superior medindo 80x80mm e 100x90mm, constituída de 
papel antialérgico e protegido por papel parafinado, com furo de 

30mm de diâmetro. 

MARKMED 0,45 112,50 

61 150 Pct coletor de urina, sistema aberto, tipo saco, com cordão, 
graduação de 2000ml. pacote com 100 unidades. MARKMED 32,77 4.915,50 

80 1.020 UN 

esparadrapo impermeável, 10cm x 4,50m, cor branca, 
confeccionado em tecido com fios de algodão revestido com 

massa adesiva de boa aderência, hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com data de validade, dados de identificação 

e procedência. unidade. 

MISSNER 4,81 4.906,20 

122 1.000 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com dimensões 
6cm x 15m. unidade. MSO 3,42 3.420,00 

123 70 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com dimensões 
10cm x 15m. unidade. MSO 4,51 315,70 

124 10 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com dimensões 
15cm x 15m. unidade. MSO 6,25 62,50 

125 50 UN malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com dimensões 
20cm x 15m. unidade. MSO 9,33 466,50 

142 5 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 100m, com 
data de validade e dados de identificação de procedência em 

embalagem individual. unidade. 
HOSPFLEX 107,58 537,90 

146 50 UN pinça adson sem dente 12cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. ABC 9,07 453,50 

156 22 UN 

prancha de imobilização, para primeiros socorros, com jogo de 
cintos, confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm, 
com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições 

adversas, com corrimões para facilitar o transporte, devidamente 
calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da 

prancha com o solo, sem materiais presos à madeira (pregos e 
parafusos) que inibam a transparência via raio x, medindo 

1,85mx45cm. unidade. 

RESGATE 
SP 201,25 4.427,50 

162 50 UN salto de borracha, para bota gessada, infantil. unidade. MSO 0,85 42,50 

174 120 UN 

sonda de foley nº 12, 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 2,04 244,80 

175 170 UN 

sonda de foley nº 14, 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 2,04 346,80 

176 350 UN 

sonda de foley nº 16, 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 2,04 714,00 

177 450 UN 

sonda de foley nº 18, 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 2,04 918,00 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

178 200 UN 

sonda de foley nº 20, 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 2,04 408,00 

191 120 UN sonda nasogástrica longa nº 08. unidade. MARKMED 0,60 72,00 
194 120 UN sonda nasogástrica longa nº 14. unidade. MARKMED 0,80 96,00 
197 120 UN sonda nasogástrica longa nº 20. unidade. MARKMED 1,00 120,00 
199 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 06. unidade. MARKMED 0,40 48,00 
200 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 08. unidade. MARKMED 0,40 48,00 
201 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 10. unidade. MARKMED 0,51 61,20 
222 170 UN sonda para nutrição enteral, tamanho infantil. unidade. SOLUMED 7,47 1.269,90 
223 170 UN sonda para nutrição enteral, tamanho adulto. unidade. SOLUMED 7,47 1.269,90 

225 4.650 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível com 
tampa nº 08. unidade. MARKMED 0,39 1.813,50 

226 12.100 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível com 
tampa nº 10. unidade. MARKMED 0,40 4.840,00 

227 24.150 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível com 
tampa nº 12. unidade. MARKMED 0,41 9.901,50 

228 6.300 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc flexível com 
tampa nº 14. unidade. MARKMED 0,37 2.331,00 

247 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 12x18 mm. 
pacote com 12 unidades. MSO 3,30 33,00 

248 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 16x18 mm. 
pacote com 12 unidades. MSO 4,52 45,20 

249 10 UN tala metálica para imobilização, não estéril, tamanho 19x18 mm. 
pacote com 12 unidades. MSO 5,41 54,10 

253 5 UN tesoura de lister 19cm, em aço inoxidável, embalagem individual. 
unidade. ABC 40,68 203,40 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 412/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 19.526,00 (Dezenove mil quinhentos e vinte e seis 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: A.D.DAMINELLI – EIRELI - 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$ 

3 150 Cx. 

agulha descartável 13x0,45mm, 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 5,99 898,50 

4 100 Cx. 

agulha descartável, 20x0,55mm, 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 5,31 531,00 

6 300 Cx. 

agulha descartável, 25x0,80mm, 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 5,89 1.767,00 

8 900 Cx. 

agulha descartável, 40x1,20mm, 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 6,80 6.120,00 

40 50 UN 
cânula guedel n°00, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 150,00 

41 60 UN 
cânula guedel n°01, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

42 60 UN 
cânula guedel n°02, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

43 60 UN 
cânula guedel n°03, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

44 60 UN 
cânula guedel n°04, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

45 60 UN 
cânula guedel n°05, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

69 3.100 UN 
dispositivo para incontinência urinária masculino, nº06, com 

extensão, confeccionada em puro látex natural, tipo preservativo. 
unidade. 

MEDSONDA 1,66 5.146,00 

73 50 Cx. 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) nº25, 
descartável, estéril, atóxico, com agulha em aço inoxidável 

siliconizada, com bísel trifacetado, de afiação precisa, parede fina, 
asa para punção e fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 
transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo rosca, em 

obediência ao código de cores conforme calibre da agulha, 
embalagem individual que permita abertura asséptica, com data 

de validade, dados de identificação, procedência e tipo de 
esterilização. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 0,19 9,50 

78 7.150 UN equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para infusão 
simultânea de solução parenteral. unidade VITALGOLD 0,56 4.004,00 

 

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 150 Cx. 

agulha descartável 13x0,45mm, 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 5,99 898,50 

4 100 Cx. 

agulha descartável, 20x0,55mm, 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 5,31 531,00 

6 300 Cx. 

agulha descartável, 25x0,80mm, 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 5,89 1.767,00 

8 900 Cx. 

agulha descartável, 40x1,20mm, 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 6,80 6.120,00 

40 50 UN 
cânula guedel n°00, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 150,00 

41 60 UN 
cânula guedel n°01, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

42 60 UN 
cânula guedel n°02, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

43 60 UN 
cânula guedel n°03, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

44 60 UN 
cânula guedel n°04, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

45 60 UN 
cânula guedel n°05, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

69 3.100 UN 
dispositivo para incontinência urinária masculino, nº06, com 

extensão, confeccionada em puro látex natural, tipo preservativo. 
unidade. 

MEDSONDA 1,66 5.146,00 

73 50 Cx. 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) nº25, 
descartável, estéril, atóxico, com agulha em aço inoxidável 

siliconizada, com bísel trifacetado, de afiação precisa, parede fina, 
asa para punção e fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 
transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo rosca, em 

obediência ao código de cores conforme calibre da agulha, 
embalagem individual que permita abertura asséptica, com data 

de validade, dados de identificação, procedência e tipo de 
esterilização. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 0,19 9,50 

78 7.150 UN equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para infusão 
simultânea de solução parenteral. unidade VITALGOLD 0,56 4.004,00 

 

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 150 Cx. 

agulha descartável 13x0,45mm, 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 5,99 898,50 

4 100 Cx. 

agulha descartável, 20x0,55mm, 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 5,31 531,00 

6 300 Cx. 

agulha descartável, 25x0,80mm, 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 5,89 1.767,00 

8 900 Cx. 

agulha descartável, 40x1,20mm, 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 6,80 6.120,00 

40 50 UN 
cânula guedel n°00, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 150,00 

41 60 UN 
cânula guedel n°01, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

42 60 UN 
cânula guedel n°02, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

43 60 UN 
cânula guedel n°03, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

44 60 UN 
cânula guedel n°04, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

45 60 UN 
cânula guedel n°05, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 

transparente, inodora, embalagem plástica individual, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

ADVANTIVE 3,00 180,00 

69 3.100 UN 
dispositivo para incontinência urinária masculino, nº06, com 

extensão, confeccionada em puro látex natural, tipo preservativo. 
unidade. 

MEDSONDA 1,66 5.146,00 

73 50 Cx. 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) nº25, 
descartável, estéril, atóxico, com agulha em aço inoxidável 

siliconizada, com bísel trifacetado, de afiação precisa, parede fina, 
asa para punção e fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 
transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo rosca, em 

obediência ao código de cores conforme calibre da agulha, 
embalagem individual que permita abertura asséptica, com data 

de validade, dados de identificação, procedência e tipo de 
esterilização. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 0,19 9,50 

78 7.150 UN equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para infusão 
simultânea de solução parenteral. unidade VITALGOLD 0,56 4.004,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 413/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 225.089,10 (Duzentos e vinte e cinco mil oitenta e nove 
reais e dez centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares 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$ 

9 3.100 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 1000ml. 
unidade. PROLINK 3,74 11.594,00 

10 1.850 UN álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, líquido, frasco 
com 100ml.  PROLINK 0,99 1.831,50 

16 50 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 125ml. unidade. J.PROLAB 1,45 72,50 

17 500 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 250ml. unidade. J.PROLAB 2,10 1.050,00 

35 250 UN 

bolsa plástica descartável de colostomia, fabricada em 
polietileno atóxico, isentos de substâncias alergênicas, em 

formato retangular medindo 22cm de comprimento, 14cm de 
largura e 0,010mm de espessura, com paredes sobrepostas e 

fechamento da parte superior e inferior por processo de 
termosselagem, provida de uma placa adesiva que circunda o 

orifício em seu terço superior medindo 80x80mm e 
100x90mm, constituída de papel antialérgico e protegido por 

papel parafinado, com furo de 63mm de diâmetro.  

MARKMED 0,74 185,00 

46 6 UN 

catéter intravenoso nº14, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 

siliconizada, com bísel ultra-afiado, tampa protetora para 
catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico, 

embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura asséptica, com data de 

validade e dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 50 unidades.  

SOLIDOR 34,00 204,00 

47 6 Cx. 

catéter intravenoso nº16, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 

siliconizada, com bísel ultra-afiado, tampa protetora para 
catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico, 

embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura asséptica, com data de 

validade e dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 174,00 

48 51 Cx. 

catéter intravenoso nº18, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 

siliconizada, com bísel ultra-afiado, tampa protetora para 
catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico, 

embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura asséptica, com data de 

validade e dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 1.479,00 

49 103 Cx. 

catéter intravenoso nº20, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 

siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora para 
catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico, 

embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura asséptica, com data de 

validade e dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 2.987,00 

50 103 Cx. 

catéter intravenoso nº22, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 

siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora para 
catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico, 

embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura asséptica, com data de 

validade e dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 2.987,00 

51 101 Cx. 

catéter intravenoso nº24, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 

siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora para 
catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico, 

embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura asséptica, com data de 

validade e dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 35,00 3.535,00 

52 1.400 UN 

catéter tipo óculos, tamanho único, esterilizado por óxido de 
etileno, apirogênico, embalado com filme plástico e papel 

grau cirúrgico com abertura em pétala, com data de validade 
e dados de identificação e procedência em embalagem 

individual. unidade. 

BIOBASE 0,60 840,00 

62 1.500 UN 

coletor de urina, sistema fechado, tipo bolsa, com válvula 
anti-refluxo, capacidade da bolsa de drenagem 2000ml 

(volume aproximado), ponto de amostragem, local apropriado 
para o dreno de esvaziamento do coletor de urina, alça de 

alta resistência para fixar o coletor de urina. unidade. 

LABOR 2,29 3.435,00 

72 75 UN 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) nº23, 
descartável, estéril, atóxico, com agulha em aço inoxidável 

siliconizada, com bísel trifacetado, de afiação precisa, parede 
fina, asa para punção e fixação flexível, tubo de pvc, com 28 
a 30cm, transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme calibre da 

agulha, embalagem individual que permita abertura 
asséptica, com data de validade, dados de identificação, 

procedência e tipo de esterilização. unidade. 

FARMATEX 0,18 13,50 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

76 31.500 UN 

equipo macrogotas, estéril, atóxico e apirogênico com roldana 
e injetor lateral, indicado para infusão de soluções 

parenterais, ponta perfurante com tampa protetora, câmara 
flexível, gotejadora em macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, 

pinça rolete para dosagem de volume com conector 
escalonado que permite encaixe em vários tipos de 

dispositivos de infusão. escalonamento com no mínimo 09 
graduações. unidade. 

DESCARPACK 0,68 21.420,00 

77 12.200 UN 

equipo para nutrição enteral, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou 
bolsa) à sonda de alimentação, viabiliza o controle de fluxo de 

soluções, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de 
solução, extensão em pvc azul (evita conexão acidental com 

acesso venoso), medindo 1,20cm, controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete, embalado com filme e papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétalas, esterilizado por 

óxido de etileno, apirogênico. unidade. 

DESCARPACK 0,90 10.980,00 

92 1.600 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 2,5cm x 10m, 
confeccionado em não tecido microporoso no dorso, e a face 

interna revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem com data de 
validade, dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. unidade. 

CRAL 1,59 2.544,00 

93 1.020 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 5,0cm x 10m, 
confeccionado em não tecido microporoso no dorso, e a face 

interna revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem com data de 
validade, dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. unidade. 

CRAL 3,00 3.060,00 

94 1.560 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 16mm x 

50m, embalagem individual com data de validade e dados de 
identificação.  unidade. 

POLITAPE 1,82 2.839,20 

97 12.200 UN 

frasco para nutrição enteral, com capacidade para 300ml, 
transparente, graduado, atóxico, possui etiqueta adesiva para 
identificação completa do paciente, de uso único, embalado 
individualmente em saco plástico, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 

validade, nº do lote, registro no m. s., identificação do 
fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOBASE 0,67 8.174,00 

112 3.000 UN 
luva cirúrgica estéril 6,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par.  

MAXITEX 0,92 2.760,00 

113 3.500 Par 
luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 3.220,00 

114 3.200 Par 
luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.944,00 

115 3.100 Par 
luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.852,00 

116 1.050 Par 
luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 966,00 

117 1.020 Cx. 

luva para procedimento tamanho pp, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente à tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 12.831,60 

118 2.350 Cx. 

luva de procedimento tamanho p, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 29.563,00 

119 1.860 Cx. 

luva de procedimento tamanho m, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 23.398,80 

120 700 Cx. 

luva de procedimento tamanho g, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 8.806,00 

140 380 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 100m, 

com data de validade e dados de identificação de procedência 
em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 52,00 19.760,00 

141 130 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 100m, 

com data de validade e dados de identificação de procedência 
em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 72,00 9.360,00 
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R$ 
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R$ 

76 31.500 UN 

equipo macrogotas, estéril, atóxico e apirogênico com roldana 
e injetor lateral, indicado para infusão de soluções 

parenterais, ponta perfurante com tampa protetora, câmara 
flexível, gotejadora em macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, 

pinça rolete para dosagem de volume com conector 
escalonado que permite encaixe em vários tipos de 

dispositivos de infusão. escalonamento com no mínimo 09 
graduações. unidade. 

DESCARPACK 0,68 21.420,00 

77 12.200 UN 

equipo para nutrição enteral, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou 
bolsa) à sonda de alimentação, viabiliza o controle de fluxo de 

soluções, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de 
solução, extensão em pvc azul (evita conexão acidental com 

acesso venoso), medindo 1,20cm, controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete, embalado com filme e papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétalas, esterilizado por 

óxido de etileno, apirogênico. unidade. 

DESCARPACK 0,90 10.980,00 

92 1.600 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 2,5cm x 10m, 
confeccionado em não tecido microporoso no dorso, e a face 

interna revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem com data de 
validade, dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. unidade. 

CRAL 1,59 2.544,00 

93 1.020 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 5,0cm x 10m, 
confeccionado em não tecido microporoso no dorso, e a face 

interna revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem com data de 
validade, dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. unidade. 

CRAL 3,00 3.060,00 

94 1.560 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 16mm x 

50m, embalagem individual com data de validade e dados de 
identificação.  unidade. 

POLITAPE 1,82 2.839,20 

97 12.200 UN 

frasco para nutrição enteral, com capacidade para 300ml, 
transparente, graduado, atóxico, possui etiqueta adesiva para 
identificação completa do paciente, de uso único, embalado 
individualmente em saco plástico, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 

validade, nº do lote, registro no m. s., identificação do 
fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOBASE 0,67 8.174,00 

112 3.000 UN 
luva cirúrgica estéril 6,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par.  

MAXITEX 0,92 2.760,00 

113 3.500 Par 
luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 3.220,00 

114 3.200 Par 
luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.944,00 

115 3.100 Par 
luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.852,00 

116 1.050 Par 
luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 966,00 

117 1.020 Cx. 

luva para procedimento tamanho pp, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente à tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 12.831,60 

118 2.350 Cx. 

luva de procedimento tamanho p, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 29.563,00 

119 1.860 Cx. 

luva de procedimento tamanho m, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 23.398,80 

120 700 Cx. 

luva de procedimento tamanho g, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 8.806,00 

140 380 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 100m, 

com data de validade e dados de identificação de procedência 
em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 52,00 19.760,00 

141 130 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 100m, 

com data de validade e dados de identificação de procedência 
em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 72,00 9.360,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

76 31.500 UN 

equipo macrogotas, estéril, atóxico e apirogênico com roldana 
e injetor lateral, indicado para infusão de soluções 

parenterais, ponta perfurante com tampa protetora, câmara 
flexível, gotejadora em macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, 

pinça rolete para dosagem de volume com conector 
escalonado que permite encaixe em vários tipos de 

dispositivos de infusão. escalonamento com no mínimo 09 
graduações. unidade. 

DESCARPACK 0,68 21.420,00 

77 12.200 UN 

equipo para nutrição enteral, controle de fluxo e dosagem de 
soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou 
bolsa) à sonda de alimentação, viabiliza o controle de fluxo de 

soluções, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de 
solução, extensão em pvc azul (evita conexão acidental com 

acesso venoso), medindo 1,20cm, controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete, embalado com filme e papel 
grau cirúrgico, com abertura em pétalas, esterilizado por 

óxido de etileno, apirogênico. unidade. 

DESCARPACK 0,90 10.980,00 

92 1.600 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 2,5cm x 10m, 
confeccionado em não tecido microporoso no dorso, e a face 

interna revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem com data de 
validade, dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. unidade. 

CRAL 1,59 2.544,00 

93 1.020 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 5,0cm x 10m, 
confeccionado em não tecido microporoso no dorso, e a face 

interna revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem com data de 
validade, dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. unidade. 

CRAL 3,00 3.060,00 

94 1.560 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 16mm x 

50m, embalagem individual com data de validade e dados de 
identificação.  unidade. 

POLITAPE 1,82 2.839,20 

97 12.200 UN 

frasco para nutrição enteral, com capacidade para 300ml, 
transparente, graduado, atóxico, possui etiqueta adesiva para 
identificação completa do paciente, de uso único, embalado 
individualmente em saco plástico, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, data de fabricação e 

validade, nº do lote, registro no m. s., identificação do 
fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOBASE 0,67 8.174,00 

112 3.000 UN 
luva cirúrgica estéril 6,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par.  

MAXITEX 0,92 2.760,00 

113 3.500 Par 
luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 3.220,00 

114 3.200 Par 
luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.944,00 

115 3.100 Par 
luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.852,00 

116 1.050 Par 
luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó bioabsorvível, 

com formato anatômico, antiderrapante, texturizada, 
hipoalergênica, esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 966,00 

117 1.020 Cx. 

luva para procedimento tamanho pp, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente à tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 12.831,60 

118 2.350 Cx. 

luva de procedimento tamanho p, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 29.563,00 

119 1.860 Cx. 

luva de procedimento tamanho m, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 23.398,80 

120 700 Cx. 

luva de procedimento tamanho g, descartável, não estéril, 
confeccionada em látex natural, textura uniforme, 

ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 
resistente a tração, com punho, acondicionada em caixa com 

dados de identificação e procedência. caixa com 100 
unidades. 

DESCARPACK 12,58 8.806,00 

140 380 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 100m, 

com data de validade e dados de identificação de procedência 
em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 52,00 19.760,00 

141 130 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 100m, 

com data de validade e dados de identificação de procedência 
em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 72,00 9.360,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

143 100 UN 

papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo, fabricado 
com matérias primas de alta qualidade, ótima sensibilidade 
para impressão térmica e excelente fixação, aceita registro 

por cabeça térmica, sem contato com o papel, formato 
bobina, largura 216mm, extensão da bobina 30m. unidade. 

TECNOPRINT 17,00 1.700,00 

157 45 UN 

reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú, 
confeccionado em borracha polivinil, acoplamento externo 
para máscara de uso adulto segundo norma internacional, 

com diâmetro de 22mm, conector universal com diâmetro de 
15mm para sonda endotraqueal, válvula de escape, balão de 
borracha auto inflável, após ser pressionado, conexão para 

alimentação de oxigênio, entrada para conexão de bolsa 
respiratória com válvula, máscara com bojo transparente, 
coxim anatômico, acondicionada em maleta transparente. 

unidade. 

FARMATEX 115,00 5.175,00 

158 40 UN 

reanimador pulmonar manual infantil tipo ambú, com balão 
auto inflável em silicone e válvula de admissão de ar com 

conexão para entrada de oxigênio, acompanha 01 máscara 
com bojo transparente e coxim em silicone tamanho infantil, 

válvula unidirecional com acoplamento externo para 
máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de controle com 

bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector. 
unidade. 

FARMATEX 115,00 4.600,00 

159 35 UN 

reanimador pulmonar manual neonatall tipo ambú, com 
balão auto inflável em silicone e válvula de admissão de ar 

com conexão para entrada de oxigênio, acompanha 01 
máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho 
infantil, válvula unidirecional com acoplamento externo para 
máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de controle com 

bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector. 
unidade. 

FARMATEX 115,00 4.025,00 

165 49.000 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. SR 0,11 5.390,00 

169 10.000 UN 

seringa dosadora, com 10ml, 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 0,46 4.600,00 

259 310 UN 
touca descartável, com elástico, cor branca, não estéril, 

atóxica, 100% polipropileno, não inflamável. pacote com 100 
unidades. 

DESCARPACK 5,30 1.643,00 

262 110 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco com no mínimo 
1000ml. unidade. CINORD 19,00 2.090,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 414/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 11.463,00 (Onze mil quatrocentos e sessenta e três 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
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$ 

18 280 UN 

aparelho para monitoramento de glicemia capilar, modelo do 
qual não haja contato do sangue com o aparelho ou suporte do 
mesmo, evitando a necessidade de limpeza de sangue residual, 
intrvalo de medição de 10 a 600mg/dl, tempo de leitura de 0 a 

30 segundos, com capacidade de memoria de resultados, 
acompanha bateria, calibrador, estojo para transporte e manual 

de utilização em portugues (brasil). unidade.  

ROCHE 35,46 9.928,80 

258 1.300 UN 

tiras para teste de glicemia capilar, compativel com o modelo do 
aparelho para monitoramento de glicemia capilar, 

confeccionadas em material plastico com area reativa para 
determinação quantitativa de glicose no sangue, amostras 

digital, capilar, venoso arterial e neonatal, volume da amostra de 
1,0 a 1,2 ul (microlitro) obtido por capilaridade. embaladas 

individualmente em frascos ou caixas contendo no mínimo 50 
unidades de cada.  

ROCHE 0,50 650,00 

261 300 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco almotolia com no 
mínimo 100ml. unidade. RIOQUIMICA 2,95 885,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 415/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 145.550,80 (Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e 
cinquenta reais e oitenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES 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$ 

22 1.100 Pct 

atadura de crepe 15cmx1,80m 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, embalagem resistente e 

individual, com dados de identificação e procedência. pacote 
com 12 unidades. 

GAZETEX 6,67 7.337,00 

64 5.000 Pct 

compressa de gaze hidrófila, confeccionada em fios 100% 
algodão, em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco 

dobras, com dimensão de 7,5x7,5cm, não estéril com no 
mínimo 13 fios/cm², dimensão aberta 13x27cm, textura 
uniforme, com boa capacidade de absorção e retenção de 
líquidos, cor branca, macia, isenta de impurezas, trama 

fechada, sem desfiamento, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. pacote com 500 unidades. 

LARISMED 13,36 66.800,00 

70 30.200 UN 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) nº19, 
descartável, estéril, atóxico, com agulha em aço inoxidável 

siliconizada, com bísel trifacetado, de afiação precisa, parede 
fina, asa para punção e fixação flexível, tubo de pvc, com 28 
a 30cm, transparente, conector tipo luerlok, com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme calibre da 

agulha, embalagem individual que permita abertura 
asséptica, com data de validade, dados de identificação, 

procedência e tipo de esterilização. unidade. 

LABOR 0,16 4.832,00 

71 30.700 UN 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) nº21, 
descartável, estéril, atóxico, com agulha em aço inoxidável 

siliconizada, com bísel trifacetado, de afiação precisa, parede 
fina, asa para punção e fixação flexível, tubo de pvc, com 28 
a 30cm, transparente, conector tipo luerlok, com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme calibre da 

agulha, embalagem individual que permita abertura 
asséptica, com data de validade, dados de identificação, 

procedência e tipo de esterilização. unidade. 

SOLIDOR 0,16 4.912,00 

103 4.000 UN 

indicador biológico para esterilização a vapor, frasco plástico 
contendo ampola de vidro com caldo nutriente e tira de papel 
impregnada em suspensão de esporos, indicador biológico na 
forma autocontida, possibilita monitoramento dos processos 
de esterilização com calor úmido sob pressão (autoclaves), 

não exigindo técnica de transferência asséptica dos esporos 
para o meio de cultura, permitindo fácil visualização dos 
resultados. armazenagem e conservação sob temperatura 

entre 15 - 30 ºc. unidade. 

CLEAN-UP 3,70 14.800,00 

128 650 Cx. 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com filtro, tripla 
proteção, hipoalergênica, atóxica, confeccionada em tela não 
tecido, com presilha para moldar o nariz, formato anatômico 

com prega central no sentido horizontal, proporcionando 
adequada cobertura do rosto e filtragem bacteriana no duplo 

sentido, embalada com data de validade e dados de 
identificação e procedência e registro no m. s. caixa com 50 

unidades. 

INNOVA 4,22 2.743,00 

137 100 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 5cm x 100m, com 
data de validade e dados de identificação de procedência em 

embalagem individual. unidade. 
DUOTEC 18,93 1.893,00 

138 100 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 8cm x 100m, com 
data de validade e dados de identificação de procedência em 

embalagem individual. unidade. 
DUOTEC 29,77 2.977,00 

139 280 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x 100m, 

com data de validade e dados de identificação de procedência 
em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 37,41 10.474,80 

166 38.000 UN seringa descartável com 10ml, sem agulha. unidade. DESCARPACK 0,19 7.220,00 

237 5.100 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 1000ml. 
unidade. JP 3,97 20.247,00 

243 500 UN soro ringer com lactato, sistema fechado, bolsa com 500ml. 
unidade. JP 2,63 1.315,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 416/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 22.875,50 (Vinte e dois mil oitocentos e setenta e cinco 
reais e cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
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pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES 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$ 

37 80 UN 

cabo de bisturi nº03, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual, com data de validade, dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
unidade. 

ABC/0025 7,51 600,80 

38 80 UN 

cabo de bisturi nº04, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual, com data de validade, dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
unidade.. unidade. 

ABC/0026 7,51 600,80 

39 10 UN caixa para esterilização, em alumínio com inox, 
perfurada, dimensões 26x12x6cm.  unidade 

AÇONOX/FLEXINOX 
FL-011F 93,65 936,50 

66 60 UN 
cuba rim em inox, embalagem plástica individual, 

com dimensões de 26 x 12cm, capacidade para 
700ml. unidade. 

FAMI/ECONOX 26,64 1.598,40 

68 300 UN detergente enzimático, frasco contendo no mínimo 1 l. 
unidade. KELLDRIN/PODEROSO 16,90 5.070,00 

99 220 UN 

gel para ultrassom, uso em aparelhos de ultrassom, 
ecógrafos e dopplers, utilizado como meio de contato 
para transmissão ultrassônica, contendo ph neutro, 

sem cor e sem cheiro, embalagem constando os dados 
de identificação, procedência, número do lote, data de 
fabricação e validade, frasco contendo no mínimo 100 

gramas unidade. 

MULTIGEL 1,35 297,00 

109 100 UN 

lanterna clínica tipo caneta, com corpo em alumínio 
anodizado, sendo resistente, com lâmpada de alta 

intensidade, clip para prender no bolso, interruptor 
de botão na parte superior. funciona com 2 pilhas 

aaa. unidade. 

MD/CORPO EM 
PLASTICO 9,72 972,00 

152 100 UN pinça kocher curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. STARK/ST08815 23,00 2.300,00 

252 100 UN 

termômetro digital máxima e mínima, para medição 
de temperaturas internas e exte234rnas, com cabo 
extensor de no mínimo 2 metros de comprimento, 

com botão de máxima e mínima e botão reset, 
alimentação a bateria, precisão de ±1 ºc e resolução 

de 0.1 ºc. unidade. 

INCORTERM/7665 58,00 5.800,00 

256 100 UN tesoura mayo curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. STARK/ST11230 22,30 2.230,00 

257 130 UN tesoura mayo reta 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. STARK/ST11245 19,00 2.470,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 417/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 8.619,00 (Oito mil seiscentos e dezenove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
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$ 

53 1.300 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, bisnaga 
contendo no mínimo 30g. unidade. ABBOTT 6,63 8.619,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 418/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 51.248,00 (Cinquenta e um mil duzentos e quarenta e 
oito reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
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$ 

65 25 UN 

conjunto oto-oftalmoscópio contendo 01 cabeça de 
ofamoscópio com sistema de foco, filtros apropriados, 
cabeçote contendo lentes no mínimo dioptrias de -20 a 

+20, com seleção de no mínimo 4 tipos de abertura, 
sistema de iluminação com lâmpada halógena, contendo 

01 cabeça de otoscópio com luz halógena, otonetes 
reutilizáveis, com iluminador de garganta integrado com 
lanterna de mão, luz de halogênio, sistema vedado, lente 

de visualização de ângulo aberto, uso múltiplos, 
visualização consistente da verdadeira cor do tecido, 

acessórios: 01 cabo convertível para ambas cabeças em 
aço inoxidável ou metal cromado, com alimentação 

através de pilhas comerciais ou baterias recarregáveis, 
no caso de bat 

MD 821,00 20.525,00 

74 50 UN 

dreno de penrose, estéril, tamanho 1, esterilizado a 
radiação gama, embalado com filme plástico e papel 

grau cirúrgico, com abertura em pétalas, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. unidade. 

WALTEX 1,00 50,00 

79 200 UN 

escova cervical, não estéril, embalada em papel 
cirúrgico, possui cerda com filamentos de nylon 

sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste 
(cabo) plástico fabricado em poliestireno cristal (ps) 
atóxico e resistente, medidas aproximadas: haste: 

aproximadamente 180mm, comprimento da ponta ativa: 
aproximadamente 20mm, formato da ponta ativa: cone, 
comprimento total: aproximadamente 200mm. unidade. 

ADLIN 0,22 44,00 

126 30 UN máscara de venturi adulto. unidade. MD 13,19 395,70 
127 30 UN máscara de venturi infantil. unidade. MD 13,19 395,70 

130 100 UN 

óculos de proteção individual, lentes em policarbonato 
com tratamento anti-riscos; abas laterais de proteção, 
armação preta e hastes reguláveis; acompanha cordão 

de segurança, óculos em policarbonato resistente a 
impactos e choques físicos de materiais sólidos e 

líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos 
de produtos ácidos, cáusticos, entre outros; proteção 

contra raios uva e uvb, apoio nasal e proteção lateral no 
mesmo material da lente, hastes tipo espátula com 

ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto 
do usuário. unidade. 

DANNY 3,92 392,00 

163 2.500 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 13x0,45mm. 
unidade. SR 0,15 375,00 

179 200 UN 

sonda de foley nº 22, 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

2,61 522,00 

180 70 UN 

sonda de foley nº 24, 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

3,63 254,10 

181 120 UN sonda nasogástrica curta nº 06. unidade. BIOSANI 0,45 54,00 
182 120 UN sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. BIOSANI 0,46 55,20 
183 120 UN sonda nasogástrica curta nº 10. unidade. BIOSANI 0,48 57,60 
184 120 UN sonda nasogástrica curta nº 12. unidade. BIOSANI 0,50 60,00 
185 20 UN sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. BIOSANI 0,55 11,00 
186 120 UN sonda nasogástrica curta nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 68,40 
187 120 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,74 88,80 
188 120 UN sonda nasogástrica curta nº 20. unidade. MEDSONDA 0,97 116,40 
192 120 UN sonda nasogástrica longa nº 10. unidade. BIOSANI 0,67 80,40 
193 120 UN sonda nasogástrica longa nº 12. unidade. BIOSANI 0,69 82,80 
195 120 UN sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. BIOSANI 0,89 106,80 
196 120 UN sonda nasogástrica longa nº 18. unidade. BIOSANI 0,98 117,60 
198 120 UN sonda nasogástrica longa nº 22. unidade. BIOSANI 1,24 148,80 
204 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. BIOSANI 0,58 69,60 
205 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 18. unidade. BIOSANI 0,60 72,00 
206 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 93,60 

224 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. BIOSANI 0,48 96,00 

229 250 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 142,50 

230 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 18. unidade. BIOSANI 0,68 136,00 

231 150 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 117,00 

232 8.500 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta gotas 
contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,35 11.475,00 

233 8.500 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta gotas 
contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,77 15.045,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

65 25 UN 

conjunto oto-oftalmoscópio contendo 01 cabeça de 
ofamoscópio com sistema de foco, filtros apropriados, 
cabeçote contendo lentes no mínimo dioptrias de -20 a 

+20, com seleção de no mínimo 4 tipos de abertura, 
sistema de iluminação com lâmpada halógena, contendo 

01 cabeça de otoscópio com luz halógena, otonetes 
reutilizáveis, com iluminador de garganta integrado com 
lanterna de mão, luz de halogênio, sistema vedado, lente 

de visualização de ângulo aberto, uso múltiplos, 
visualização consistente da verdadeira cor do tecido, 

acessórios: 01 cabo convertível para ambas cabeças em 
aço inoxidável ou metal cromado, com alimentação 

através de pilhas comerciais ou baterias recarregáveis, 
no caso de bat 

MD 821,00 20.525,00 

74 50 UN 

dreno de penrose, estéril, tamanho 1, esterilizado a 
radiação gama, embalado com filme plástico e papel 

grau cirúrgico, com abertura em pétalas, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. unidade. 

WALTEX 1,00 50,00 

79 200 UN 

escova cervical, não estéril, embalada em papel 
cirúrgico, possui cerda com filamentos de nylon 

sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste 
(cabo) plástico fabricado em poliestireno cristal (ps) 
atóxico e resistente, medidas aproximadas: haste: 

aproximadamente 180mm, comprimento da ponta ativa: 
aproximadamente 20mm, formato da ponta ativa: cone, 
comprimento total: aproximadamente 200mm. unidade. 

ADLIN 0,22 44,00 

126 30 UN máscara de venturi adulto. unidade. MD 13,19 395,70 
127 30 UN máscara de venturi infantil. unidade. MD 13,19 395,70 

130 100 UN 

óculos de proteção individual, lentes em policarbonato 
com tratamento anti-riscos; abas laterais de proteção, 
armação preta e hastes reguláveis; acompanha cordão 

de segurança, óculos em policarbonato resistente a 
impactos e choques físicos de materiais sólidos e 

líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos 
de produtos ácidos, cáusticos, entre outros; proteção 

contra raios uva e uvb, apoio nasal e proteção lateral no 
mesmo material da lente, hastes tipo espátula com 

ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto 
do usuário. unidade. 

DANNY 3,92 392,00 

163 2.500 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 13x0,45mm. 
unidade. SR 0,15 375,00 

179 200 UN 

sonda de foley nº 22, 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

2,61 522,00 

180 70 UN 

sonda de foley nº 24, 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

3,63 254,10 

181 120 UN sonda nasogástrica curta nº 06. unidade. BIOSANI 0,45 54,00 
182 120 UN sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. BIOSANI 0,46 55,20 
183 120 UN sonda nasogástrica curta nº 10. unidade. BIOSANI 0,48 57,60 
184 120 UN sonda nasogástrica curta nº 12. unidade. BIOSANI 0,50 60,00 
185 20 UN sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. BIOSANI 0,55 11,00 
186 120 UN sonda nasogástrica curta nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 68,40 
187 120 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,74 88,80 
188 120 UN sonda nasogástrica curta nº 20. unidade. MEDSONDA 0,97 116,40 
192 120 UN sonda nasogástrica longa nº 10. unidade. BIOSANI 0,67 80,40 
193 120 UN sonda nasogástrica longa nº 12. unidade. BIOSANI 0,69 82,80 
195 120 UN sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. BIOSANI 0,89 106,80 
196 120 UN sonda nasogástrica longa nº 18. unidade. BIOSANI 0,98 117,60 
198 120 UN sonda nasogástrica longa nº 22. unidade. BIOSANI 1,24 148,80 
204 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. BIOSANI 0,58 69,60 
205 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 18. unidade. BIOSANI 0,60 72,00 
206 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 93,60 

224 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. BIOSANI 0,48 96,00 

229 250 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 142,50 

230 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 18. unidade. BIOSANI 0,68 136,00 

231 150 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 117,00 

232 8.500 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta gotas 
contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,35 11.475,00 

233 8.500 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta gotas 
contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,77 15.045,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

65 25 UN 

conjunto oto-oftalmoscópio contendo 01 cabeça de 
ofamoscópio com sistema de foco, filtros apropriados, 
cabeçote contendo lentes no mínimo dioptrias de -20 a 

+20, com seleção de no mínimo 4 tipos de abertura, 
sistema de iluminação com lâmpada halógena, contendo 

01 cabeça de otoscópio com luz halógena, otonetes 
reutilizáveis, com iluminador de garganta integrado com 
lanterna de mão, luz de halogênio, sistema vedado, lente 

de visualização de ângulo aberto, uso múltiplos, 
visualização consistente da verdadeira cor do tecido, 

acessórios: 01 cabo convertível para ambas cabeças em 
aço inoxidável ou metal cromado, com alimentação 

através de pilhas comerciais ou baterias recarregáveis, 
no caso de bat 

MD 821,00 20.525,00 

74 50 UN 

dreno de penrose, estéril, tamanho 1, esterilizado a 
radiação gama, embalado com filme plástico e papel 

grau cirúrgico, com abertura em pétalas, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. unidade. 

WALTEX 1,00 50,00 

79 200 UN 

escova cervical, não estéril, embalada em papel 
cirúrgico, possui cerda com filamentos de nylon 

sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste 
(cabo) plástico fabricado em poliestireno cristal (ps) 
atóxico e resistente, medidas aproximadas: haste: 

aproximadamente 180mm, comprimento da ponta ativa: 
aproximadamente 20mm, formato da ponta ativa: cone, 
comprimento total: aproximadamente 200mm. unidade. 

ADLIN 0,22 44,00 

126 30 UN máscara de venturi adulto. unidade. MD 13,19 395,70 
127 30 UN máscara de venturi infantil. unidade. MD 13,19 395,70 

130 100 UN 

óculos de proteção individual, lentes em policarbonato 
com tratamento anti-riscos; abas laterais de proteção, 
armação preta e hastes reguláveis; acompanha cordão 

de segurança, óculos em policarbonato resistente a 
impactos e choques físicos de materiais sólidos e 

líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos 
de produtos ácidos, cáusticos, entre outros; proteção 

contra raios uva e uvb, apoio nasal e proteção lateral no 
mesmo material da lente, hastes tipo espátula com 

ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto 
do usuário. unidade. 

DANNY 3,92 392,00 

163 2.500 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 13x0,45mm. 
unidade. SR 0,15 375,00 

179 200 UN 

sonda de foley nº 22, 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

2,61 522,00 

180 70 UN 

sonda de foley nº 24, 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. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

3,63 254,10 

181 120 UN sonda nasogástrica curta nº 06. unidade. BIOSANI 0,45 54,00 
182 120 UN sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. BIOSANI 0,46 55,20 
183 120 UN sonda nasogástrica curta nº 10. unidade. BIOSANI 0,48 57,60 
184 120 UN sonda nasogástrica curta nº 12. unidade. BIOSANI 0,50 60,00 
185 20 UN sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. BIOSANI 0,55 11,00 
186 120 UN sonda nasogástrica curta nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 68,40 
187 120 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,74 88,80 
188 120 UN sonda nasogástrica curta nº 20. unidade. MEDSONDA 0,97 116,40 
192 120 UN sonda nasogástrica longa nº 10. unidade. BIOSANI 0,67 80,40 
193 120 UN sonda nasogástrica longa nº 12. unidade. BIOSANI 0,69 82,80 
195 120 UN sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. BIOSANI 0,89 106,80 
196 120 UN sonda nasogástrica longa nº 18. unidade. BIOSANI 0,98 117,60 
198 120 UN sonda nasogástrica longa nº 22. unidade. BIOSANI 1,24 148,80 
204 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. BIOSANI 0,58 69,60 
205 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 18. unidade. BIOSANI 0,60 72,00 
206 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 93,60 

224 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. BIOSANI 0,48 96,00 

229 250 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 16. unidade. BIOSANI 0,57 142,50 

230 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 18. unidade. BIOSANI 0,68 136,00 

231 150 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 20. unidade. BIOSANI 0,78 117,00 

232 8.500 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta gotas 
contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,35 11.475,00 

233 8.500 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta gotas 
contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,77 15.045,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 419/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 69.890,34 (Sessenta e nove mil oitocentos e noventa 
reais e trinta e quatro centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 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$ 

67 23 UN 

detector ultrassônico portátil de batimento cardíaco 
fetal, que funciona por efeito doppler, detecta fluxo do 

cordão umbilical, diagnóstico de gravidez múltipla, 
localização da placenta, monitoração fetal durante o 

trabalho de parto, ausculta cardio-fetal a partir da 12ª 
semana, com dimensões 130 x 62 x 35 mm, alimentação 

a bateria de 9 v, digital, acompanha tubo de gel, cabo 
trandutor de 80cm, bateria de 9v e estojo, com 01 ano 

de garantia. unidade. 

SIGMED 269,23 6.192,29 

90 200 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

adulto, fio metálico dobrável, haste flexível, autoclavável, 
embalagem individual. unidade  

COVIDIEN 20,00 4.000,00 

91 200 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

infantil, fio metálico dobrável, haste flexível, 
autoclavável, embalagem individual. unidade  

COVIDIEN 20,00 4.000,00 

104 1.080 UN 
kit de micronebulização adulto, em rede de ar 

comprimido, com umidificador, embalado 
individualmente. unidade  

DARU 5,79 6.253,20 

105 1.080 UN 
kit de micronebulização infantil em rede de ar 

comprimido, com umidificador, embalado 
individualmente. unidade 

DARU 5,79 6.253,20 

110 45 UN 

laringoscópio com 05 lâminas (1 reta nº0 e 4 curvas nº1, 
2, 3 e 4), corpo metálico com capacidade de 2 pilhas 

médias, lâminas em aço inoxidável ( acabamento fosco) 
com excelente contato elétrico do conjunto e lâmpada de 

alta performance e foco centrado. unidade.  

OXIGEL 463,63 20.863,35 

131 60 UN 

otoscópio com 5 espéculos de diferentes tamanhos que 
se ajustam ao formato anatômico de cada paciente, 

p/uso com 2 pilhas, com regulagem de intensidade de 
luz, acondicionado em maleta. unidade.  

MIKATOS 268,93 16.135,80 

132 50 UN 

oxímetro de pulso portátil e monitor de dedo, faixa de 
medição da oximetria (sp02): 35% - 100%, precisão da 

sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%, faixa de frequência 
cardiaca (pulso): 30 - 250 bpm (batimentos por minuto), 

pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm, 
atualização de dados: menos de 2 segundos, média: 4 

para sp02; 8 para pulsação, faixa de medição saturação 
35% - 100%, faixa de medição pulso 30-250 bpm, 

alimentação pilha ou bateria, acompanha cordão para 
pescoço e manual de instruções em português (brasil). 

unidade.  

BERRY 123,85 6.192,50 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 420/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 18.100,50 (Dezoito mil cem reais e cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: ALVES E SARTOR 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$ 

95 160 Cx. 

fita indicadora para autoclave, adesiva, com dorso de 
papel crepado, com dimensões de 19mm x 30m, 

embalagem individual com data de validade e dados de 
identificação. unidade. 

CIEX 2,79 446,40 

100 360 UN glicerina líquida, 100%, frasco almotolia com no mínimo 
100ml. unidade. RIOQUIMICA 4,59 1.652,40 

108 650 UN 

lanceta automática para glicemia, acionamento por 
contato, espessura ultra fina para punção indolor, 

penetração consistente, esterilizada por radiação, caixa 
com no mínimo 100 unidades.  

GTECH 21,99 14.293,50 

251 180 UN 

termômetro digital axilar clínico, aprovado pelo inmetro, 
100% a prova d`água, possui visor de cristal líquido, 

indicador de pilha fraca, memória para a última 
temperatura medida, função auto-desligamento após 10 

minutos e sem uso e, indicador sonoro com tipos 
diferenciados de alerta para temperatura normal e febril, 

acompanha capa de acrílico para proteção. unidade. 

SOLIDOR 9,49 1.708,20 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 421/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 17.900,00 (Dezessete mil e novecentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: PESENTI & PELAIS 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$ 

144 50 UN 

pás para desfibrilador (par), em polímero de alta 
durabilidade, com gel condutor e cabo de conexão, 
tamanho adulto, eletrodo externo, descartável, para 
desfibrilação, cardioversão, estimulação cardíaca e 

monitorização, compatível com o equipamento da marca 
instramed.  

INSTRAMED 358,00 17.900,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 422/2017 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 267/2017, homologado em 
14/11/2017.
Valor Homologado: R$ 48.183,00 (Quarenta e oito mil cento e oitenta e três 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hos-
pitalares 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$ 

236 10.500 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. HALEX ISTAR 2,50 26.250,00 

238 1.500 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, bolsa 
com 250ml. unidade. JP 2,49 3.735,00 

239 2.200 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, bolsa 
com 500ml. unidade. HALEX ISTAR 3,14 6.908,00 

240 800 UN soro glico-fisiológico (5%+ 0,9%), sistema fechado, bolsa 
com 1000ml. unidade. JP 4,85 3.880,00 

241 1.500 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 250ml. 
unidade. HALEX ISTAR 2,19 3.285,00 

242 1.500 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 500ml. 
unidade. HALEX ISTAR 2,75 4.125,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 423/2017 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 272/2017, homologado em 
16/11/2017.
Valor Homologado: R$ 33.498,00 (Trinta e três mil quatrocentos e noventa e 
oito reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializa-
da para arbitragem das competições municipais realizadas pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: G P RAMOS & FERREIRA S/S LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 120 UN 
arbitragem de jogos de futebol de salão, categoria adulto, para competições do 
município de Cianorte (sendo a equipe de arbitragem composta por 02 árbitros 

e 01 mesário). 
154,15 18.498,00 

2 250 UN 
arbitragem de jogos de futebol de salão categoria menor, do sub-7 ao sub-17, 

para competições do município de Cianorte (sendo a equipe de arbitragem 
composta por 02 árbitros e 01 mesário). 

60,00 15.000,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Divisão de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 649/2018-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR, para todos os efeitos, as Portarias n.º 643/2018-SEC/
ADM e 644/2018-SEC/ADM, de 08 de agosto de 2018, publicadas no Órgão 
Oficial Eletrônico do Município de Cianorte, Edição nº 1317, de 10 de agosto 
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 13 de Agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 09 DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIANOR-
TE – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 2018, às 
08h30min, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso das competên-
cias e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.742/1993 e pela 
Lei Municipal nº 4.919/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Recompor as seguintes comissões permanentes previstas na Lei Muni-
cipal nº 4.919/2017 e em seu Regimento Interno:

I- Comissão de Acompanhamento do Financiamento do Fundo Municipal 
de Assistência Social-FMAS:
- Presidente do CMAS e Conselheira Governamental: Milene de Almeida Ro-
magnoli;
- Conselheira Governamental: Karine Ciríaco do Nascimento;
- Conselheira Não Governamental: Sara Alencar de Lima Planas; 
- Conselheira Não Governamental: Daniela Brazolotto. 

II- Comissão de Comunicação, Articulação, Mobilização e Políticas Básicas:
- Presidente do CMAS e Conselheira Governamental: Milene de Almeida Ro-
magnoli;
- Conselheira Governamental: Cintia Maran Fusco Baroni; 
- Conselheira Não Governamental: Noemi Alberti Taietti; 
- Conselheira Não Governamental: Bruna Renata Bueno Silva. 

III- Comissão de Documentação e Inscrição:
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- Presidente do CMAS e Conselheira Governamental: Milene de Almeida Ro-
magnoli;
- Conselheira Governamental: Cirlene Alexandre Cizeski; 
- Conselheira Não Governamental: Jessica Camila Lopes; 
- Conselheira Não Governamental: Sara Alencar de Lima Planas.

IV- Comissão Permanente de Acompanhamento das Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI):
- Presidente do CMAS e Conselheira Governamental: Milene de Almeida Ro-
magnoli;
- Conselheira Governamental: Maria Cristina Bertoli Pires; 
- Conselheira Não Governamental: Nair Santiago da Silva; 
- Conselheira Não Governamental: Talita Batista Pagangrizo. 

V- Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família (PBF): 
- Presidente do CMAS e Conselheira Governamental: Milene de Almeida Ro-
magnoli;
- Conselheira Governamental: Zilda Marcelino de Assis; 
- Conselheira Não Governamental: Jessica Camila Lopes;
- Conselheira Não Governamental: Leonice do Carmo Gastalos. 
VI- Instância de Controle Social do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC): 
- Presidente do CMAS e Conselheira Governamental: Milene de Almeida Ro-
magnoli;
- Conselheira Governamental: Maria Zélia Ferreira Pietraroia; 
- Conselheira Não Governamental: Denice de Fatima Rosseto;
- Conselheira Não Governamental: Noemi Alberti Taietti. 

 VII- Comissão Especial de Ética 
- Presidente do CMAS e Conselheira Governamental: Milene de Almeida Ro-

magnoli;
- Conselheira Governamental: Karine Ciríaco do Nascimento;
- Conselheira Não Governamental: Denice de Fatima Rosseto;
- Conselheira Não Governamental: Tatiane Cristina Santos Silva.

 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Milene de Almeida Romagnoli 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 10 DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIANOR-
TE – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 2018, às 
08h30min, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso das competên-
cias e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.742/1993 e pela 
Lei Municipal nº 4.919/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar pela obrigatoriedade de registro de informações pelas entida-
des e organizações de assistência social inscritas no CMAS no sistema informa-
tizado implantado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Milene de Almeida Romagnoli 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CAPSECI
PORTARIA Nº 005/2018 - CAPSECI

NOMEIA A COMISSÃO ORGANIZADORA PARA ELEIÇÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA 
CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE – CAPSECI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 5º do Decreto Municipal nº 98, de 18 de 
dezembro de 2003, publicado em 21 de dezembro de 2003.

R E S O L V E

1 – Nomear a Comissão Organizadora para a eleição de 30 de outubro de 2018 dos Conselhos de Administração e Fiscal da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos 
Servidores do Município de Cianorte – CAPSECI, assim composta:
Presidente: Claudia Cristiane Jedliczka
Vice-Presidente: Luiz Fernando Russo de Oliveira
Secretário: Juliano Milani da Costa

2 – A atividade desenvolvida pelos membros não será remunerada.

3 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

4 – Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE

EXTRATO DE CONTRATO - Nº 012/2018
PARTES: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte - PR, e a empresa 

ALCATEIA SEGURANÇA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.836.419/0001-43, com sede na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado de São Paulo, sito 
à Av. José Hermínio Visconcini, 429.

FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo Pregão Presencial nº 010/2018.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância pessoal desarmada para a Câmara Municipal de Cianorte.

VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 13.640,00 (treze mil, seiscentos e quarenta reais).  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.37.03.99 Vigilância demais setores da Administração 

PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: até 02/08/2019.

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 03 de agosto de 2018.

DIRCEU SILVEIRA MANFRINATO
Presidente



Terça-feira | 14/ago./2018 | Edição nº 1319                                                                                         | Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

11
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº 011/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 010/2018, homologado em 13/06/2018.
Valor Homologado: R$ 13.640,00 (treze mil, seiscentos e quarenta reais).
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância pessoal desarmada para a Câmara Municipal de Cianorte. 
Empresa: ALCATEIA SEGURANÇA EIRELI ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 02/08/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 

 
Item 

 

Qtde/ 
horas Especificações 

 
Valor unitário 

registrado  
 R$  

 
Valor total registrado   

R$  

 
 

01 

 
 

248 

Hora de prestação de serviço de segurança pessoal 

desarmada com 02 vigilantes (01 masculino e 01 feminino), 

compreendendo os seguintes trabalhos: prevenção de 

ocorrência de riscos, proteção do patrimônio público e 

segurança dos vereadores, servidores e público em geral, 

durante as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e/ou 

itinerantes da Câmara Municipal de Cianorte, incluso todos 

os encargos, equipamentos e materiais necessários à 

prestação dos serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 

55,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.640,00 

 Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 03 de agosto de 2018.

DIRCEU SILVEIRA MANFRINATO
Presidente
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