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Gabinete do Prefeito
P O R T A R I A  Nº 022/2015

Nomeia Presidente da Comissão nomeada pela Portaria nº 10/2015, de 27 de 
janeiro de 2015, durante férias da titular, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R   E   S   O   L   V   E
 Art. 1º. Nomear Renata Sarcetta Pacheco, durante as férias ou afas-
tamento da titular, como Presidente da Comissão para recebimento da documen-
tação para credenciamento do Chamamento Público nº 01/2015.
 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 16 de março de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

P O R T A R I A  Nº 022/2015
Nomeia Presidente da Comissão nomeada pela Portaria nº 10/2015, de 27 de 
janeiro de 2015, durante férias da titular, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R   E   S   O   L   V   E
 Art. 1º. Nomear Renata Sarcetta Pacheco, durante as férias ou afas-
tamento da titular, como Presidente da Comissão para recebimento da documen-
tação para credenciamento do Chamamento Público nº 01/2015.
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 16 de março de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 015/2015

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas do 
dia 31 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Aquisição de bilhetes de passagem para a Secre-
taria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Março de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 024/2015

Alteração e Prorrogação 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. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 31 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 
pneus e camaras de ar para equipamentos rodoviários da Secretaria de Serviços 
Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos alterações e anexos, bem como in-
formações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições 
estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Março de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 027/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 30 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
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Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de reparos em edificações públicas, vias públicas, 
praças, parques, jardins, cemitério municipal, capelas mortuárias e demais locais 
que fazem parte da Administração.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Março de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 028/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas do 
dia 30 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de troféus e 
medalhas para premiações culturais do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Março de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 029/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 30 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de pintura nas unidades de saúde do Município de 
Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Março de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 030/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas do 
dia 30 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de toldos e pai-
néis de comunicação visual para Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Março de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 

conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 31 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex 
para os servidores da Secretaria de Serviços Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Março de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 239/2014 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. 181/14, homologado em 
16/06/2014.
Valor Homologado: R$ 55.825,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte e 
cinco reais).
Objeto: Aquisição de micro esfera, tintas de demarcação viária e solvente para a 
Secretaria de Serviços Municipais 
Empresa: Incovia Industria e Com de Sinalização Viária e de Segurança Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 240/2014 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. 185/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 52.124,00 (cinquenta e dois mil e cento e vinte e quatro 
reais).
Objeto: Contratação de serviços de solda em radiadores e manutenção no sis-
tema de refrigeração dos equipamentos rodoviários da Secretaria de Serviços 
Municipais
Empresa: J A da Costa & Costa Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 250 
Balde com 18 litros de tinta de demarcação 

viária à base de resina acrílica, na cor 
branca, conforme norma NBR ABNT 11862. 

179,50 44.875,00 incovia 

5 50 
Solvente para tinta de demarcação viária, 

base de tolueno, lata de 18 litros. 115,50 5.775,00 Incovia 

6 50 
Micro esfera de vidro DROP-ON, NBR 683, 

Sacos com 25 Kg. 103,50 5.175,00 incovia 

 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

Lote: 1 – Caminhão VW 26.220 

1 10 

Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 
(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 

superior e inferior. 
 

180,00 1.800,00 

2 10 Serviço de solda e limpeza de intercooler. 130,00 1.300,00 

3 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 360,00 

Lote: 2 – Caminhão GMC 12.170 e 14.190 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 960,00 

2 6 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 140,00 840,00 

3 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 210,00 840,00 

4 4 Serviço de solda de tanque de combustível. 210,00 840,00 

Lote: 3 – Caminhão Ford Cargo 1317 D 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

185,00 370,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 120,00 240,00 

3 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 220,00 

Lote: 4 Caminhão Ford 11.000 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 810,00 

2 6 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 140,00 840,00 

Lote: 5 – Ford 12.000 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 320,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

Lote: 6 – Caminhão MB 1518 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

110,00 220,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 7 Caminhão MB 1113 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

130,00 260,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 8 Caminhão MB 709 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 560,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 95,00 380,00 

Lote: 9 Caminhão VW 14.140 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 540,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

Lote: 10 – Pá Carregadeira Case W 20 e W20B 

1 12 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

240,00 2.880,00 

2 12 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 2.880,00 

3 12 Serviço de solda e limpeza do bloco de 274,00 3.288,00 
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

Lote: 1 – Caminhão VW 26.220 

1 10 

Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 
(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 

superior e inferior. 
 

180,00 1.800,00 

2 10 Serviço de solda e limpeza de intercooler. 130,00 1.300,00 

3 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 360,00 

Lote: 2 – Caminhão GMC 12.170 e 14.190 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 960,00 

2 6 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 140,00 840,00 

3 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 210,00 840,00 

4 4 Serviço de solda de tanque de combustível. 210,00 840,00 

Lote: 3 – Caminhão Ford Cargo 1317 D 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

185,00 370,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 120,00 240,00 

3 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 220,00 

Lote: 4 Caminhão Ford 11.000 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 810,00 

2 6 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 140,00 840,00 

Lote: 5 – Ford 12.000 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 320,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

Lote: 6 – Caminhão MB 1518 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

110,00 220,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 7 Caminhão MB 1113 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

130,00 260,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 8 Caminhão MB 709 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 560,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 95,00 380,00 

Lote: 9 Caminhão VW 14.140 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 540,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

Lote: 10 – Pá Carregadeira Case W 20 e W20B 

1 12 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

240,00 2.880,00 

2 12 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 2.880,00 

3 12 Serviço de solda e limpeza do bloco de 274,00 3.288,00 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

4 12 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 120,00 1.440,00 

Lote: 11 Pá Carregadeira NH 12B 

1 10 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

360,00 3.600,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 480,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

230,00 460,00 

4 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 130,00 260,00 

Lote: 12 Pá Carregadeira XCMG 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

306,50 613,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 480,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

245,00 490,00 

4 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 220,00 440,00 

Lote: 13 Pá Carregadeira CAT 924 GZ 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

350,50 2.103,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 260,00 520,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

230,00 460,00 

4 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 120,00 240,00 

Lote: 14 Motoniveladora HBW 140 

1 18 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

260,00 4.680,00 

2 6 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 210,00 1.260,00 

Lote: 15 Motoniveladora Fiat Allis FG 70B 

1 18 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

220,00 3.960,00 

2 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 160,00 480,00 

3 6 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 160,00 960,00 

Lote: 16 Retro Escavadeira CAT 416 E 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior 

200,00 400,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 160,00 320,00 

3 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 140,00 280,00 

4 2 
Serviço de limpeza e solda do bloco de refrigeração, 

(colmeia) do ar condicionado. 90,00 180,00 

Lote: 17 Retro Escavadeira CASE 580 H 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

200,00 400,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 140,00 280,00 

3 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 130,00 260,00 

Lote: 18 Moto Niveladora CASE 845 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

280,00 1.680,00 

2 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 180,00 540,00 

3 3 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(Colmeia), óleo da transmissão. 160,00 480,00 

Lote: 19 Trator Agrícula MF 295 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

130,00 130,00 

Lote: 20 Trator Agricola MF 265 

 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 125,00 250,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

140,00 140,00 

Lote: 21 Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 240,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 240,00 

Lote: 22 Trator Ford 6.600 

1 1 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 120,00 

2 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 110,00 110,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 120,00 

 
 

3 3 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(Colmeia), óleo da transmissão. 160,00 480,00 

Lote: 19 Trator Agrícula MF 295 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

130,00 130,00 

Lote: 20 Trator Agricola MF 265 

 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 125,00 250,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

140,00 140,00 

Lote: 21 Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 240,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 240,00 

Lote: 22 Trator Ford 6.600 

1 1 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 120,00 

2 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 110,00 110,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 120,00 

 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 241/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 111/14, homologado em 17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: A.D. Daminelli-Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 242/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 111/14, homologado em 17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 18.695,00 (dezoito mil e seiscentos e noventa e cinco 
reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Cirurgica Paraná – Dist. De Equipamentos Ltda – Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

13 1.000 

Frasco com no mínimo 200ml de solução 
umectante e hidratante a base de ácidos 

graxos essenciais (A.G.E.), enriquecida com 
vitamina A e E que auxilia no 

reestabelecimento do equilíbrio natural da 
pele, melhorando sua elasticidade, auxiliando 

na prevenção de formação de escaras, uso 
tópico, com registro no M.S. 

3,73 3.730,00 Moph 

40 50 
Kit de micronebulização infantil em rede de 

ar comprimido, com umidificador.  7,80 390,00 Daru 

41 50 
Kit de micronebulização adulto, em rede de 

ar comprimido, com umidificador.  7,80 390,00 Daru 

Valor total R$ 4.510,00 
 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 100 

Unidade sonda de foley n.º 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, com 
data de validade e registro no M.S. e com abas 

para abertura em pétalas  

1,91 191,00 Solidor 

10 60 Frasco com 1.000ml de vaselina líquida. 12,65 759,00 Vicpharma 

14 5.000 Ampola água destilada 5cc. 0,12 600,00 Isofarma 

22 400 
Unidade almotolia plástica em polietileno, na 

cor transparente, com tampa e 250ml. 1,38 552,00 J prolab 

37 60 

Frasco com 100 gramas de 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, possuindo validade de 2 

anos, embalagem constando os dados de 
identificação, procedência, número do lote, data 

de fabricação, validade e registro no M.S. 

1,04 62,40 Hall 

38 60 Frasco com 1 litro de glicerina líquida 11,70 702,00 Vicpharma 

48 60 
Frasco com 1 litro de P.V.P.I solução 

degermante  10,55 633,00 Vicpharma 

49 60 Frasco com 1 litro de P.V.P.I.solução tópico.  10,45 627,00 Vicpharma 

67 700 
Tubo contendo no mínimo 30gramas de 

colagenase + cloranfenicol pomada 13,70 9.590,00 Cristalia 

70 100 

Rolo de gaze tipo queijo (bobina), composta por 
3 dobras e 8 camadas no formato de 91cm x 

91cm, 9 fios, confeccionada em fio 100% 
algodão, hidrófilas, aplicação destinada ao uso 

externo, por ser altamente absorvente, encontra 
larga utilização em curativos ou procedimentos 

operatórios, entre outros  

14,84 1.484,00 Medgauze 

73 50  Detergente enzimático.Frasco de 1 litro. 10,35 517,50 Vicpharma 

76 80 

Unidade estetoscópio simples adulto, peso leve, 
diafragma de alta densidade, tubo em PVC 
moldado em peça única para melhorar a 

transmissão de som. 

6,82 545,60 Solidor 

81 50 Galão com 5 litros de gel para ultrassom. 12,65 632,50 Carbovel 

88 50 

Unidade 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. 

2,29 114,50 Danny 

90 50 Unidade fita adesiva para autoclave.  3,29 164,50 Missner 

110 50 
pacote com 100 unidades de frasco coletor de 

urina, 80ml, sem pá, em polipropileno, 
transparente 

30,40 1.520,00 J prolab 

Valor total R$ 18.695,00 
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 100 

Unidade sonda de foley n.º 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, com 
data de validade e registro no M.S. e com abas 

para abertura em pétalas  

1,91 191,00 Solidor 

10 60 Frasco com 1.000ml de vaselina líquida. 12,65 759,00 Vicpharma 

14 5.000 Ampola água destilada 5cc. 0,12 600,00 Isofarma 

22 400 
Unidade almotolia plástica em polietileno, na 

cor transparente, com tampa e 250ml. 1,38 552,00 J prolab 

37 60 

Frasco com 100 gramas de 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, possuindo validade de 2 

anos, embalagem constando os dados de 
identificação, procedência, número do lote, data 

de fabricação, validade e registro no M.S. 

1,04 62,40 Hall 

38 60 Frasco com 1 litro de glicerina líquida 11,70 702,00 Vicpharma 

48 60 
Frasco com 1 litro de P.V.P.I solução 

degermante  10,55 633,00 Vicpharma 

49 60 Frasco com 1 litro de P.V.P.I.solução tópico.  10,45 627,00 Vicpharma 

67 700 
Tubo contendo no mínimo 30gramas de 

colagenase + cloranfenicol pomada 13,70 9.590,00 Cristalia 

70 100 

Rolo de gaze tipo queijo (bobina), composta por 
3 dobras e 8 camadas no formato de 91cm x 

91cm, 9 fios, confeccionada em fio 100% 
algodão, hidrófilas, aplicação destinada ao uso 

externo, por ser altamente absorvente, encontra 
larga utilização em curativos ou procedimentos 

operatórios, entre outros  

14,84 1.484,00 Medgauze 

73 50  Detergente enzimático.Frasco de 1 litro. 10,35 517,50 Vicpharma 

76 80 

Unidade estetoscópio simples adulto, peso leve, 
diafragma de alta densidade, tubo em PVC 
moldado em peça única para melhorar a 

transmissão de som. 

6,82 545,60 Solidor 

81 50 Galão com 5 litros de gel para ultrassom. 12,65 632,50 Carbovel 

88 50 

Unidade 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. 

2,29 114,50 Danny 

90 50 Unidade fita adesiva para autoclave.  3,29 164,50 Missner 

110 50 
pacote com 100 unidades de frasco coletor de 

urina, 80ml, sem pá, em polipropileno, 
transparente 

30,40 1.520,00 J prolab 

Valor total R$ 18.695,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 243/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 10.716,46 (dez mil e setecentos e dezesseis reais e qua-
renta e seis centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Dimensão Comércio De Artigos Médicos Hospitalares Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 244/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 18.968,00 (dezoito mil e novecentos e sessenta e oito 
reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda-Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

71 80 

Unidade aparelho esfigmomanômetro adulto 
com certificaçã do INMETRO, possuindo 

braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida 
com dupla camada de resina, impermeável 
para melhor higienização, fecho em metal 

com tratamento antioxidante e pêra de 
borracha com válvula, partes metálicas 
cromadas, possuindo registro no M.S.  

39,37 3.149,60 Accumed 

72 15 

Unidade aparelho esfigmomanômetro infantil 
com certificação do INMETRO, possuindo 

braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida 
com dupla camada de resina, impermeável 
para melhor higienização, fecho em metal 

com tratamento antioxidante e pêra de 
borracha com válvula, partes metálicas 
cromadas, possuindo registro no M.S.  

37,91 568,65 Accumed 

80 26 
Unidade bacia redonda em inox, embalagem 

plástica individual, com dimensões de 
35x7cm, capacidade para 4.700ml. 

91,91 2.389,66 Fami ita 

86 15 
Unidade tesoura mayo reta com 15cm, em 

aço inoxidável, embalagem plástica 
individual. 

14,55 218,25 Abc 

87 15 
Unidade tesoura mayo curva com 15cm, em 

aço inoxidável, embalagem plástica 
individual. 

14,48 217,20 Abc 

97 10 
Otoscópio c/ 5 espéculos, p/uso com 2 

pilhas, com regulagem de intensidade de luz, 
acondicionado em maleta.  

271,76 2.717,60 md 

105 50 Unidade pinça Kelly curva 14cm.  11,90 595,00 Abc 

106 50 Unidade pinça Kelly reta 14cm.  12,03 601,50 Abc 

107 50 Pinça Anatômica 14cm.  5,18 259,00 abc 

Valor total R$ 10.716,46 
 

 

 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

8 400 
Pacote com 100 unidades de abaixador de língua-espátula 

de madeira descartável. 2,10 840,00 Estilo 

11 400 
Unidade dispositivo para incontinência urinária 

masculina n.º 06, com extensão, confeccionada em puro 
látex natural, tipo preservativo. 

0,77 308,00 Medsonda 

62 50 

Unidade 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 acrílico para proteção. 

6,60 330,00 G tech 

77 20 
Unidade estetoscópio simples infantil, peso leve, 

diafragma de alta densidade, tubo em PVC moldado em 
peça única para melhor transmissão do som. 

8,70 174,00 Premium 

84 13 
Unidade campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3x1, medindo 0,60x0,60m.  20,00 260,00 Watex 

85 13 
Unidade campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3x1, medindo 0,40x0,40m.  12,00 156,00 Watex 

93 50 
Unidade cuba rim, em aço inoxidável, embalagem plástica 
individual, com dimensões de 26x12cm, capacidade para 

700ml. 
24,00 1.200,00 artinox 

94 10 

Unidade 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. 

100,00 1.000,00 Jg moriya 

95 10 

Unidade reanimador pulmonar manual tipo ambú infantil 
(pediátrico), 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. 

100,00 1.000,00 Jg moriya 

96 6 

Unid. detector ultrassônico 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 12.ª semana, com 
dimensões 9cm de altura, 18cm de largura e 18cm de 

profundidade, 110/220V, acompanha transdutor a cristal 
desconectável, tubo de gel, instrução de operação, modelo 
de mesa (alimentado por energia elétrica), com 01 ano de 

garantia.  

300,00 1.800,00 Sigmed 

109 70 

Indicador biológico para esterilização a vapor. Caixa 
contendo 20 frasco-ampola com 2,0ml de 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. Necessário utilizar 
banho-maria. Transporte e conservação sob refrigeração 

(de 2.º a 8.ºC). Não congelar.  

170,00 11.900,00 Sispack 

Valor total R$ 18.968,00 

 
 

 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

8 400 
Pacote com 100 unidades de abaixador de língua-espátula 

de madeira descartável. 2,10 840,00 Estilo 

11 400 
Unidade dispositivo para incontinência urinária 

masculina n.º 06, com extensão, confeccionada em puro 
látex natural, tipo preservativo. 

0,77 308,00 Medsonda 

62 50 

Unidade 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 acrílico para proteção. 

6,60 330,00 G tech 

77 20 
Unidade estetoscópio simples infantil, peso leve, 

diafragma de alta densidade, tubo em PVC moldado em 
peça única para melhor transmissão do som. 

8,70 174,00 Premium 

84 13 
Unidade campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3x1, medindo 0,60x0,60m.  20,00 260,00 Watex 

85 13 
Unidade campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3x1, medindo 0,40x0,40m.  12,00 156,00 Watex 

93 50 
Unidade cuba rim, em aço inoxidável, embalagem plástica 
individual, com dimensões de 26x12cm, capacidade para 

700ml. 
24,00 1.200,00 artinox 

94 10 

Unidade 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. 

100,00 1.000,00 Jg moriya 

95 10 

Unidade reanimador pulmonar manual tipo ambú infantil 
(pediátrico), 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. 

100,00 1.000,00 Jg moriya 

96 6 

Unid. detector ultrassônico 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 12.ª semana, com 
dimensões 9cm de altura, 18cm de largura e 18cm de 

profundidade, 110/220V, acompanha transdutor a cristal 
desconectável, tubo de gel, instrução de operação, modelo 
de mesa (alimentado por energia elétrica), com 01 ano de 

garantia.  

300,00 1.800,00 Sigmed 

109 70 

Indicador biológico para esterilização a vapor. Caixa 
contendo 20 frasco-ampola com 2,0ml de 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. Necessário utilizar 
banho-maria. Transporte e conservação sob refrigeração 

(de 2.º a 8.ºC). Não congelar.  

170,00 11.900,00 Sispack 

Valor total R$ 18.968,00 

 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 245/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 106.146,50 (cento e seis mil e cento e quarenta e seis 
reais e cinquenta centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Ferreira E Andrea Ltda-Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 400 

Unidade coletor de urina sistema fechado, tipo bolsa, 
com válvula anti-refluxo, 2.000ml (volume 

aproximado), capacidade da bolsa de drenagem, ponto 
de amostragem, local apropriado para o dreno de 

esvaziamento do coletor de urina, alça de alta 
resistência para fixar o coletor de urina  

2,04 816,00 Solidor 

3 6.000 Unidade sonda uretral n.º 08, curta  0,32 1.920,00 Markmed 

4 6.000 Unidade sonda uretral n.º 10, curta  0,29 1.740,00 Markmed 

5 15.000 Unidade sonda uretral n.º 12, curta  0,30 4.500,00 Markmed 

6 5.000 Unidade sonda uretral n.º 14, curta  0,34 1.700,00 Markmed 

15 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
13x4,5, 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 e dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

16 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
20x5,5, 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 e dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 solidor 

17 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 25x7, 
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 e dados 
de identificação e procedência em embalagem 

individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

18 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 25x8, 
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 e dados 
de identificação e procedência, em embalagem 

individual, com registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

19 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
40x12, 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 e dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

20 1.200 Frasco com 1 litro de álcool 70°. 1,93 2.316,00 Mega 

21 200 

Pacote com 500grs de algodão hidrófilo, em manta 
fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, 
regularmente compacto, de aspecto homogêneo e 

macio, cor branca, absorvente, inodoro, enrolado em 
papel apropriado de cor azul em toda a sua extensão, 

embalagem plástica, com dados de identificação e 
procedência e registro no M.S.  

6,12 1.224,00 Polarfix 

24 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de crepe 10cm x 
1,8m em repouso, confeccionada em algodão cru com 

no mínimo 13 fios p/cm², com bordas delimitadas, 
com propriedades elásticas no sentido longitudinal e 

3,09 4.635,00 polarfix 
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 400 

Unidade coletor de urina sistema fechado, tipo bolsa, 
com válvula anti-refluxo, 2.000ml (volume 

aproximado), capacidade da bolsa de drenagem, ponto 
de amostragem, local apropriado para o dreno de 

esvaziamento do coletor de urina, alça de alta 
resistência para fixar o coletor de urina  

2,04 816,00 Solidor 

3 6.000 Unidade sonda uretral n.º 08, curta  0,32 1.920,00 Markmed 

4 6.000 Unidade sonda uretral n.º 10, curta  0,29 1.740,00 Markmed 

5 15.000 Unidade sonda uretral n.º 12, curta  0,30 4.500,00 Markmed 

6 5.000 Unidade sonda uretral n.º 14, curta  0,34 1.700,00 Markmed 

15 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
13x4,5, 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 e dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

16 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
20x5,5, 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 e dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 solidor 

17 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 25x7, 
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 e dados 
de identificação e procedência em embalagem 

individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

18 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 25x8, 
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 e dados 
de identificação e procedência, em embalagem 

individual, com registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

19 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
40x12, 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 e dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

20 1.200 Frasco com 1 litro de álcool 70°. 1,93 2.316,00 Mega 

21 200 

Pacote com 500grs de algodão hidrófilo, em manta 
fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, 
regularmente compacto, de aspecto homogêneo e 

macio, cor branca, absorvente, inodoro, enrolado em 
papel apropriado de cor azul em toda a sua extensão, 

embalagem plástica, com dados de identificação e 
procedência e registro no M.S.  

6,12 1.224,00 Polarfix 

24 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de crepe 10cm x 
1,8m em repouso, confeccionada em algodão cru com 

no mínimo 13 fios p/cm², com bordas delimitadas, 
com propriedades elásticas no sentido longitudinal e 

3,09 4.635,00 polarfix 

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 cilindrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência.  

26 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de Crepe  20cm x 
1.8m 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.  

6,05 9.075,00 Polarfix 

28 850 Unidade coletor pérfuro cortante com 7 litros 1,70 1.445,00 Polarfix 

30 2.500 

Pacote com 500 unidades compressa de gaze hidrófila, 
confeccionada em fios 100% algodão em tecido tipo 

tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão 
de 7,5 x 7,5cm, não estéril com no mínimo 13 
fios/cm², 8 dobras, 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 e registro no M.S.  

5,32 13.300,00 Medblanc 

31 200 

Unidade esparadrapo impermeável, 10cm x 4,5m, 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 

e registro no M.S. 

3,81 762,00 Polarfix 

32 6.000 
Unidade espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho P. 0,65 3.900,00 Vagispec 

33 6.000 
Unidade espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho M 0,79 4.740,00 Vagispec 

35 1.000 

Unidade fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
MICROPORE, 25mm 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.  

1,20 1.200,00 Polarfix 

36 1.000 

Unidade fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
MICROPORE, 50mm 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.  

2,77 2.770,00 polarfix 

42 800 

Caixa com 100 unidades de 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 e registro no M.S.  

10,00 8.000,00 Nugard 

43 1.000 

Caixa com 100 unidades de 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 e registro no M.S.  

9,95 9.950,00 Nugard 

44 500 

Caixa com 100 unidades de 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 e registro no M.S.  

9,95 4.975,00 Nugard 

45 500 

Caixa com 100 unidades de luva para procedimento, 
tamanho XP, descartável, não estéril, confeccionada 
em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com 

alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente à 

9,95 4.975,00 Nugard 

tração, com punho, acondicionada em caixa com 
dados de identificação e procedência e registro no M.S.  

50 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 21, 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, tipo de esterilização e 

registro no M.S. 

0,10 40,00 Lamedid 

51 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 23, descart´vel, 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, tipo de esterilização e 

registro no M.S.   

0,10 40,00 lamedid 

52 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 25, 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, tipo de esterilização e 

registro no M.S.  

0,10 40,00 Lamedid 

53 6.000 
Unidade seringa descartável com 1ml, com agulha 

13x4,5  0,09 540,00 Descarpak 

54 7.000 Unidade seringa descartável com 3ml, sem agulha  0,06 420,00 Descarpak 

55 7.500 Unidade seringa descartável com 5ml, sem agulha  0,07 525,00 Descarpak 

56 4.000 Unidade seringa descartável com 10ml, sem agulha  0,18 720,00 Descarpak 

57 4.000 Unidade seringa descartável com 20ml, sem agulha  0,24 960,00 Descarpak 

60 6.000 
Frasco com 100ml soro fisiológico 0,9%, sistema 

fechado.  1,20 7.200,00 Jp 

61 6.000 
Frasco com 250ml soro fisiológico, 0,9%, sistema 

fechado  1,35 8.100,00 Medqco 

64 15 

Unidade colar cervical de emergência, com apoio 
mentoniano, tamanho pequeno, confeccionado em 

polietileno, de alta resistência, com espessura mínima 
de 1,5mm, revestido de espuma macia, tipo EVA (etil-
vinil-acetato) nas áreas de contato com o corpo, fecho 

em velcro em um dos lados, em cores padrão 
universal, abertura na parte frontal para checagem de 
pulso carotídeo ou traqueostomia de liberação das vias 

aéreas, botões em material plástico resistente rádio-
transparente, apresentar certificado de registro do 

produto no M.S 

15,95 239,25 Polarfix 

65 15 

Unidade colar cervical de emergência, com apoio 
mentoniano, tamanho médio, confeccionado em 
polietileno, de alta resist~encia, com espessura 

mínima de 1,5mm, revestido de espuma macia, tipo 
EVA (etil-vinil-acetato) nas áreas de contato com o 
corpo, fecho em velcro em um dos lados, em cores 
padrão universal, abertura na parte frontal para 

checagem de pulso carotídeo ou traqueostomia de 
liberação das vias aéreas, botões em material plástico 
resistente rádio-transparente, apresentar certificado 

de registro do produto no M.S. 

15,95 239,25 polarfix 

Valor total R$ 106.146,50 

 
 

tração, com punho, acondicionada em caixa com 
dados de identificação e procedência e registro no M.S.  

50 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 21, 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, tipo de esterilização e 

registro no M.S. 

0,10 40,00 Lamedid 

51 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 23, descart´vel, 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, tipo de esterilização e 

registro no M.S.   

0,10 40,00 lamedid 

52 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 25, 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, tipo de esterilização e 

registro no M.S.  

0,10 40,00 Lamedid 

53 6.000 
Unidade seringa descartável com 1ml, com agulha 

13x4,5  0,09 540,00 Descarpak 

54 7.000 Unidade seringa descartável com 3ml, sem agulha  0,06 420,00 Descarpak 

55 7.500 Unidade seringa descartável com 5ml, sem agulha  0,07 525,00 Descarpak 

56 4.000 Unidade seringa descartável com 10ml, sem agulha  0,18 720,00 Descarpak 

57 4.000 Unidade seringa descartável com 20ml, sem agulha  0,24 960,00 Descarpak 

60 6.000 
Frasco com 100ml soro fisiológico 0,9%, sistema 

fechado.  1,20 7.200,00 Jp 

61 6.000 
Frasco com 250ml soro fisiológico, 0,9%, sistema 

fechado  1,35 8.100,00 Medqco 

64 15 

Unidade colar cervical de emergência, com apoio 
mentoniano, tamanho pequeno, confeccionado em 

polietileno, de alta resistência, com espessura mínima 
de 1,5mm, revestido de espuma macia, tipo EVA (etil-
vinil-acetato) nas áreas de contato com o corpo, fecho 

em velcro em um dos lados, em cores padrão 
universal, abertura na parte frontal para checagem de 
pulso carotídeo ou traqueostomia de liberação das vias 

aéreas, botões em material plástico resistente rádio-
transparente, apresentar certificado de registro do 

produto no M.S 

15,95 239,25 Polarfix 

65 15 

Unidade colar cervical de emergência, com apoio 
mentoniano, tamanho médio, confeccionado em 
polietileno, de alta resist~encia, com espessura 

mínima de 1,5mm, revestido de espuma macia, tipo 
EVA (etil-vinil-acetato) nas áreas de contato com o 
corpo, fecho em velcro em um dos lados, em cores 
padrão universal, abertura na parte frontal para 

checagem de pulso carotídeo ou traqueostomia de 
liberação das vias aéreas, botões em material plástico 
resistente rádio-transparente, apresentar certificado 

de registro do produto no M.S. 

15,95 239,25 polarfix 

Valor total R$ 106.146,50 

 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 246/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 45.216,60 (quarenta e cinco mil e duzentos e dezesseis 
reais e sessenta centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Larismed Ind. E Com. De Materiais Médico E Hospitalar Ltda –Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

12 500 
Pacote com 100 unidades coletor de urina tipo 
saco, sistema aberto com cordão, graduação de 

2.000ml. 
23,00 11.500,00 Medgram 

25 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de Crepe  
15cm x 1.8m 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.  

4,19 6.285,00 Original 

27 50 Frasco com 1 litro de benzina retificada 13,30 665,00 Vic pharma 

29 30 

Pacote com 50 unidades de compressa 
cirúrgica (campo operatório) 45 x 50cm, 

confeccionada com fios 100% algodão em 
tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco, 

resultado do entrelaçamento das quatro 
camadas do tecido que acompõem para evitar o 

deslizamento entre as mesmas, de fácil 
manuseio, possui um cadarço duplo em forma 
de alça, não solta fiapos, laterais com costura 

permitindo maior segurança, com alta 
capacidade de reter líquido  

37,19 1.115,70 original 

39 100 
Frasco contendo 150 pastilhas tabletes 

efervescentes de hipoclorito de sódio 1% para 1 
litro de água. 

244,80 24.480,00 Rioq 

47 40 

Caixa com 50 unidades 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. 

3,78 151,20 Innova 

63 200 Termômetro clínico prismático (de 35.º a 42.º).  3,48 696,00 Premium 

66 15 

Unidade colar cervical de emergência, com 
apoio mentoniano, tamanho grande, 
confeccionado em polietileno de alta 

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo EVA (etil-vinil-

acetato) nas áreas de contato com o corpo, 
fecho em velcro em um dos lados, em cores 
padrão universal, abertura na parte frontal 

para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, 
botões em material plástico resistente rádio-

transparente, apresentar certificado de registro 
do produto no M.S. 

15,99 239,85 Multstock 

79 15 
Unidade cabo de bisturi n.º 03, em aço 

inoxidável, embalagem plástica individual. 5,59 83,85 professional 

Valor total R$ 45.216,60 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 247/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 248/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 648,20 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte cen-
tavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Moca Comércio De Medicamentos Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 249/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 6.577,95 (seis mil e quinhentos e setenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Noroeste Medicamentos Ltda- Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

9 6.000 

Frasco para nutrição enteral com 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, 
n.º do lote, registro no M.S., identificação do 

fabricante e farmacêutico responsável. 

0,57 3.420,00 Embramed 

74 8.000 

Unidade equipo para alimentação e controle 
de fluxo e dosagem de soluções enterais, 

conecta o recipiente de soluções (frasco ou 
bolsa) a 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), 

controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça 
rolete, embalagem em grau cirúrgico, 

esterilizado por radiação gama. 

0,91 7.280,00 Embramed 

Valor total R$ 10.700,00 
 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

75 100 

Unidade sonda de foley n.º 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, 

com data de validade e registro no M.S., com 
abas para abertura em pétalas.  

1,92 192,00 Solidor 

82 15 
Unidade porta agulhas MAYO HEGAR 
SERRILHA 16CM, em aço inoxidável, 

embalagem plástica individual. 
15,26 228,90 Abc 

91 15 
Unidade cabo de bisturi n.º 04, em aço 

inoxidável, embalagem plástica individual. 5,02 75,30 Abc 

92 25 
Unidade pinça anatômica dente de rato 

14cm.  6,08 152,00 abc 

Valor total R$ 648,20 
 

 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 250/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 10.623,00 (dez mil e seiscentos e vinte e três reais).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Plasmedic- Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial 
Ltda- Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 210/2015-LCT-PMC

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

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

7 1.500 
Cloridrato de lidocaína 2% gel (tubo com 30 

gramas) 1,40 2.100,00 Biosani 

98 15 

Laringoscópio com 05 lãminas (1 reta nº0 e 
4 curvas nº1, 2, 3 e 4. Corpo metálico com 
capcidade de 2 pilhas médias, lãminas em 

aço inoxidável ( acabamento fosco) com 
excelente contato elétrico do conjunto e 

lãmpada de alta performance e foco 
centrado. 

281,25 4.218,75 Professional 

99 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 0.  

2,88 43,20 Protec 

100 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 1.  

2,88 43,20 Protec 

101 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 2.   

2,88 43,20 Protec 

102 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 3.   

2,88 43,20 Protec 

103 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 4.   

2,88 43,20 Protec 

104 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 5.   

2,88 43,20 protec 

Valor total R$ 6.577,95 
 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

23 1.000 

Pacote com 12 unidades de atadura de crepe 
6cm x 1,8m, confeccionada em algodão cru com 

no mínimo 13 fios por 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  

2,04 2.040,00 Perola 

34 1.000 Unidade fita adesiva hospitalar 19mm x 50m  1,17 1.170,00 Ciex 

46 500 

Pacote com 100 unidades de luva plástica para 
toque ginecológico, descartável, estéril, 

ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade táctil, 
pré-talcado, boa selagem em toda a sua 

extensão, embalagem individual, com data de 
validade, dados de identificação e procedência, 

tipo de esterilização e registro no M.S. 

5,20 2.600,00 Luplast 

68 100 

Rolo de envelope papel grau cirúrgico 
descartável, tamanho 10cm x 100m, composto 
de filme "FLEX", azul 4 camadas, laminado em 

poliéster e polipropileno PET/PP 57grs/m², 
papel grau cirúrgico 60grs/m², impresso com 

dois indicadores químicos de 1cm² para 
monitoração nos processos de óxido de etileno e 
vapor, combordas laterais triplamente seladas, 

bem como indicação do sentido correto de 
abertura  

22,13 2.213,00 hospeflex 

69 100 

Rolo de envelope papel grau cirúrgico 
descartável, tamanho 15cm x 100m, composto 
de filme "FLEX", azul 4 camadas, laminado em 
poliéster e polipropileno PET/PP 57grs/m², e 
papel grau cirúrgico 60grs/m², impresso com 

dois indicadores químicos de 1cm² para 
monitoração nos processos de óxido de etileno e 
vapor, com bordas laterais triplamente seladas, 

bem como indicação do sentido correto de 
abertura  

26,00 2.600,00 hospeflex 

Valor total R$ 10.623,00 
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to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa Bigas & Alexandre Ltda Me, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Amazonas 1794, CEP 87.200-000, 
telefone (44) 3631-6722, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
79.704.185/0001-75.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão nº 02/2015.
OBJETO: Aquisição de cimento, cal, piso, rejunte e demais materiais para obras.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
17.143,00 (dezessete mil e cento e quarenta e três reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de março de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2013 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E DEDETIZADORA CIANORTE HIG. 
E PRODUTOS SANEANTES LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MO-
DALIDADE PREGÃO Nº 79/2013.
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico 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
CONTRATADA:
DEDETIZADORA CIANORTE HIG. E PRODUTOS SANEANTES LTDA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná 575, na ci-
dade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.941.433/0001-53, neste ato 
representada pela Sra. Silvana Ribeiro de Oliveira Santos, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 3979374-1 e do CPF nº 018.136.999-09, residente e domi-
ciliado em Cianorte.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor mensal do Item 02 
de R$ 15.050,50 (quinze mil, cinquenta reais e cinquenta centavos) para R$ 
15.647,07 (quinze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sete centavos), acres-
centando ao contrato o valor de R$ 5.965,70 (cinco mil, novecentos e sessenta e 
cinco reais e setenta centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:

Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 03 de março de 2015.

        Silvana Ribeiro de Oliveira Santos      Claudemir Romero Bongiorno 
Dedetizadora Cianorte Hig. E Prod. Saneantes Ltda Me        Prefeito
                Contratada                                                                Contratante 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 238/2014 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. 181/14, homologado em 
16/06/2014.
Valor Homologado: R$ 26.714,00 (vinte e seis mil e setecentos e quatorze reais).
Objeto: Aquisição de micro esfera, tintas de demarcação viária e solvente para a 
Secretaria de Serviços Municipais 
Empresa: Mavi Tintas e Sinalizadora Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de junho de 2014.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 120 

Balde com 18 litros de tinta de demarcação 
viária à base de resina acrílica, na cor 
amarela, conforme norma NBR ABNT 

11862. 

189,85 22.782,00 salecril 

3 10 
Tinta Acrílica preta, para demarcação 

viária, a base de solvente, balde com 18 
litros. 

196,60 1.966,00 Salecril 

4 10 
Tinta acrilica Azul, para demarcação viária, 

a base de solvente, balde com 18 litros. 196,60 1.966,00 salecril 

 


