Órgão Oficial Nº 0064

Sexta-feira, 17 de maio de 2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 74/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 112, concernente a: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de expediente.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, Tinelli Livraria e Papelaria Ltda Epp, como vencedora dos
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
115, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 no valor total de R$ 33.858,60 (trinta e três mil e oitocentos e
cinquenta e oito reais e sessenta centavos), A P Ferrareze Comercio Me vencedora dos itens 15, 20, 31,35, 46, 60, 61 e 106 no valor
total de R$ 3.576,00 (três mil e quinhentos e setenta e seis reais) e a empresa Maxtoner Comercial Ltda Epp vencedora dos itens
37, 99, 113, 114, 116 e 117 no valor total de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais), perfazendo um total de R$ 38.351,60 (trinta e
oito mil e trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 98/2013 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. 74/13, homologado em 09/05/2013.
Valor Homologado: R$ 33.858,60 (trinta e três mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).
Objeto: aquisição de material de expediente.
Empresa: Tinelli – Livraria e Papelaria Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Agenda de telefone, com indice, divisao de a à z,
capa em pvc, minimo de 160 paginas, dimensoes
R$ 17,01
Tilibra
1
5
85,05
minimas de 150 x 210 mm.
2

8

Agenda, unidade agenda simples espiral, capa
dura, um dia por pagina exceto sabado e
domingo.

R$ 11,50

92,00

Tilibra

3

5

Alfinete, p/mapas, cabeca esferica, cores verde,
azul e preto, caixa com 50 no minimo.

R$ 2,68

13,40

Bachi

15

Almofada, para carimbo, em tecido, estojo
plastico, dimensoes: comprimento minimo 11,0
cm e maximo 13,0 cm x largura minima 7,0 cm e
maxima 10,0 cm, material esponja, cores azul,
preta e vermelha.

R$ 5,38

80,70

Carbrink

5

10

Apontador de lapis, manual, portatil, com 01
entrada, em material ferro, tipo escolar, sem
deposito, tamanho medio.

R$ 0,60

6,00

Jocar

6

10

Barbante em fibra de 100% algodao, com 08
(oito) fios trancados. Embalagem: rolo com 1kg.

R$ 10,00

100,00

Cne

7

10

Bloco lembrete com adesivo reposicionavel, com
100 folhas, tamanho: 38x51mm cor: amarelo.

R$ 1,78

17,80

Jocar

8

15

Bloco lembrete com adesivo reposicionavel, com
100 folhas; tamanho: 76x102mm cor: amarelo.

R$ 1,70

25,50

Jocar

9

10

Bobina, para maquina de calcular, papel branco
acetinado, dimensoes 57 mm x 30 m.

R$ 0,56

5,60

Maxipel

10

20

Bobina, para maquina de calcular, papel branco
acetinado, dimensoes 76 mm x 30 m.

R$ 0,62

12,40

Maxipel

11

100

Bobina, para maquina de calcular, papel branco
acetinado, dimensoes 60 mm x 30 m.

R$ 0,69

69,00

maxipel

12

10

Borracha verde, com po areia.

R$ 0,62

6,20

Cis

13

100

Borracha, para apagar escrita a lapis, branca,
macia, dimensoes minimas 34 x 23 x 8 mm.

R$ 0,27

27,00

Redbor

300

Caixa arquivo, para documentos, em papelao
ondulado, impressao em 3 lados para
identificacao, dimensoes de 355 x 250 x 135
mm.

R$ 1,65

495,00

Polibras

15

Calculadora, digital, portatil, capacidade 08
(oito) digitos, com as 04 (quatro) operacoes
basicas, raiz quadrada, porcentagem, correcao
parcial e total, inversao de sinais, memoria,

R$ 9,40

141,00

KD

4

14

16
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bateria a luz solar.
15

Caneta de corretivo liquido, secagem rapida,
tampa com clip de fixacao, corpo com saliencia
flexivel, conteudo 8 ml.

R$ 1,55

23,25

Masterprint

1.500

Caneta esferografica, escrita grossa, nas cores
preta, azul e vermelha, corpo em material
plastico transparente sextavado, tampa ventilada,
comprimento aproximado de 140 mm, gravado
no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo
plastico aproximado de 130,5 mm, esfera em
tungstenio.

R$ 0,39

585,00

Bic

19

150

Caneta marca texto, material plastico, tipo
fluorescente, diametro ponta 4 mm, nao
recarregavel, gravado no corpo a marca do
fabricante, nas cores amarela, verde e vermelha.

R$ 0,40

60,00

Masterprint

21

10

Cartolina americana varias cores

R$ 0,55

5,50

Rst

22

10

Cartolina dimensoes 500x660 mm, cor branca,
azul, rosa, verde, gramatura 180 g.

R$ 0,27

2,70

Rst

23

10

Cartolinas simples branca

R$ 0,27

2,70

Rst

400

Cd-r, virgem, gravacao a 52x, 700 mb dados/ 80
min. Audio, em estojo plastico individual. capacidade para armazenamento de 700 mb de
dados, ou 80 minutos de audio. - velocidade de
gravacao de 1 a 52x, tendo em uma das faces a
identificacao tecnica da midia (tipo/capacidade
para dados e audio/velocidade de gravacao e
espaco para escrita do conteudo gravado com
caneta apropriada).

R$ 0,99

396,00

Multilaser

25

100

Cd-rw virgem 700mb / 80min virgem, gravacao
a 8x, 700 mb dados/ 80 min. Audio, em estojo
plastico individual. - capacidade para
armazenamento de 700 mb de dados, ou 80
minutos de audio. - velocidade de gravacao de 1
a 8x, tendo em uma das faces a identificacao
tecnica da midia (tipo/capacidade para dados e
audio/velocidade de gravacao e espaco para
escrita do conteudo gravado com caneta
apropriada).

R$ 1,60

160,00

multilaser

26

20

Clips para papel, numero 2/0, em aco niquelado,
formato paralelo, embalagem: caixa com 500 gr.

R$ 4,48

89,60

New

27

20

Clips para papel, numero 3/0, em aco niquelado,
formato paralelo, embalagem: caixa com 500 gr.

R$ 4,48

89,60

New

28

20

Clips para papel, numero 4/0, em aco niquelado,
formato paralelo, embalagem: caixa com 500 gr.

R$ 4,48

89,60

New

29

20

Clips para papel, numero 6/0, em aco niquelado,
formato niquelado. Embalagem: caixa com 500
gr.

R$ 4,48

89,60

New

30

10

Clips para papel, numero 8/0, em aco niquelado,
formato paralelo, embalagem: caixa com 500 gr.

R$ 4,48

44,80

New

17

18

24
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32

10

Cola branca nao toxica (uso escolar), lavavel,
frasco de 1 kg boa qualidade.

R$ 4,72

47,20

New

33

5

Cola gliter cores: prata, dourado, azul, verde e
vermelha 35g, otima qualidade

R$ 1,61

8,05

Acrilex

50

Cola liquida branca escolar, material adesivo a
base de p.v.a. aplicacao papel, embalagem com
no minimo 40g.

R$ 0,50

25,00

Piratininga

50

Corretivo liquido, material base d agua, secagem
rapida, apresentacao frasco, aplicacao papel
comum, volume 18ml.

R$ ,70

35,00

New

38

200

Dvd+r, 8 x, 4.7 gb dados/120 min. Video (sp),
embalagem individual lacrada em caixa padrao
cd - padrao dvd+r (mais r) - capacidade para
gravacao de 4.7 gb de dados, ou 120 minutos de
video em qualidade sp. - velocidade de gravacao
ate 8 x - face nao gravavel fosca com
identificacao do fabricante, capacidade e
velocidade maxima de gravacao, e espaco para
escrita do conteudo gravado com caneta
apropriada.

R$ 2,39

478,00

Multilaser

39

30

Elastico, material latex, cor amarela, tamanho
numero 18, aplicacao escritorio, embalagem
caixa com 100 g.

R$ 2,10

63,00

Mamuth

40

10

ELÁSTICO, material latex, cor amarela,
tamanho número 18, aplicação escritório,
embalagem caixa com 01 kg.

R$ 12,58

125,80

Mamuth

41

50

Embalagem, para cd/dvd em acrilico com fina
espessura e tamanho padrao.

R$ 0,81

40,50

Medtech

42

50

Embalagem, para cd/dvd em plastico resistente,
tamanho padrao.

R$ 0,95

47,50

medtech

43

200

Envelope de correspondencia, material papel
kraft, gram. 80gr/m2, tipo saco comum,
dimensoes 310 x 410mm, cor parda.

R$ 0,17

34,00

Foroni

44

1.500

Envelope de correspondencia, material papel, cor
branca, dimensoes 114 x 229 mm, mod. Oficio.

R$ 0,04

60,00

Foroni

45

2.500

Envelope de correspondencia, material papel, cor
branca, dimensoes 23,0x11,5 mm.

R$ 0,05

125,00

Foroni

47

500

Envelope grande amarelo, 24x34cm, unidade,
otima qualidade

R$ 0,17

85,00

Foroni

48

10

Envelope peq. 11,5x22cm, pacote c/ 100 unid.
Otima qualidade

R$ 4,40

44,00

Foroni

49

1.000

Envelope plastico com furo, grosso, p/ pasta
catalogo p/ papel oficio 9. Unidade.

R$ 0,19

190,00

DAC

50

5

Escalimetro, triangular nº 1.

R$ 16,11

80,55

Sumit

51

40

Estilete tipo largo, corpo plastico, lamina larga
dividida, dimensoes de 18 x 105 mm, aplicacao
escritorio.

R$ 0,65

26,00

Masterprint

52

20

Estilete, tipo estreito, corpo plastico, lamina
estreita, dimensoes/espessura 10 mm, aplicacao

R$ 0,41

8,20

Masterprint

34

36
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escritorio.
20

Etiqueta, adesiva para impressora jato de tinta
com tamanho de 50,8 x 101,6, embalagem caixa
com 25 fls.

R$ 5,72

114,40

Polifix

5

Etiqueta, auto-adesiva, em formulario continuo,
para impressora matricial, papel apergaminhado
75 g/m2, cor branca, dimensoes 70 x 23 mm, 02
carreiras. Embalagem: caixa com 12000
unidades.

R$ 65,52

327,60

Polifix

55

5

Etiqueta, auto-adesiva, em formulario continuo,
para impressora matricial, papel apergaminhado,
cor branca, dimensoes 89 x 23,8 mm, 01 carreira.
Embalagem: caixa com 12000 unidades.

R$ 80,01

400,05

Polifix

56

30

Extrator de grampo tipo espatula em aco
inoxidavel., dimensao 150 x 15mm.

R$ 1,07

32,10

Carbrink

57

20

Fita adesiva, mat. Crepe, tam. 19mm x 30m,
aplicacao multiuso, cor bege, tipo face dupla
face.

R$ 2,50

50,00

Fitpel

58

100

Fita adesiva, material crepe, tam. 50mm x 50m,
aplicacao multiuso, cor bege, tipo face
monoface.

R$ 5,74

574,00

Fitpel

59

30

Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, tam
25 mm x 50 m, cor bege, aplicacao multiuso.

R$ 3,04

91,20

Fitpel

62

10

Fita para calculadora sharp.

R$ 1,43

14,30

Masterprint

63

30

Fita para maquina calculadora logos 48, caixa
com 02 unidades.

R$ 7,18

215,40

Masterprint

64

10

Fita para maquina de escrever olivetti linea 98.

R$ 1,58

15,80

masterprint

30

Grafite para lapiseira, diametro 0,5 mm, tipo 2b.
Embalagem: tubo plastico contendo 12 (doze)
minas.

R$ 1,25

37,50

Leo

66

15

Grafite para lapiseira, diametro 0,7 mm, tipo 2b.
Embalagem: tubo plastico contendo 12 (doze)
minas.

R$ 1,25

18,75

Leo

67

20

Grampeador grande para grampo 9/14

R$ 41,00

820,00

Cis

50

Grampeador, capacidade para grampear ate 12
(doze) folhas de papel 75 gr/m2, comprimento
minimo 11,0 cm, estrutura metalica, base para
fechamento do grampo com duas posicoes
(grampo aberto e fechado), capacidade de carga
minima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6.

R$ 7,30

365,00

Besko

69

100

Grampo grampeador, cobreado, pentes com 105
grampos, tamanho 26/6, material metal.
Embalagem: caixa com 5000 unidades.

R$ 1,89

189,00

Masterprint

70

5

Grampo grampeador, tamanho 23/10, material
metal, tratamento superficial niquelado,
embalagem caixa com 1000 unidades.

R$ 2,69

13,45

Jocar

5

Grampo grampeador, tamanho 23/13, material
metal, tratamento superficial niquelado,
embalagem caixa com 1000 unidades.

R$ 2,50

12,50

Jocar

53

54

65

68

71
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30

Grampo para grampeador 9/14 cx com 5000
unid.

R$ 11,66

349,80

Cis

73

20

Grampo, para pasta tipo trilho encadernador
80mm, material aco niquelado, com tratamento
anti-ferrugem, tipo lingüeta, aplicacao pasta, com
195mm comprimento, embalagem: caixa com 50
unidades.

R$ 4,49

89,80

Jocar

74

10

Lamina, para estilete material aco, tipo
descartavel largura lamina 90mm, galvanizado,
estreito. Embalagem caixa com 10 unidades.

R$ 0,87

8,70

Masterprint

10

Lamina, para estilete, em aco, larga, dividida,
dimensoes 18 x 105 mm. Embalagem: caixa com
10 unidades.

R$ 1,61

16,10

Masterprint

20

Lapis borracha, material madeira, diametro carga
4 mm, formato corpo cilindrico, diametro corpo
8 mm, comprimento total 175 mm, aplicacao
grafite.

R$ 1,61

32,20

Faber castel

20

Lapis grafite preto, numero 01 (um), revestido
em madeira, formato cilindrico, comprimento
175 mm, cor do revestimento preto, gravado no
corpo a marca do fabricante. Cx com 144 und

R$ 20,68

413,60

Leo

78

100

Lapis grafite preto, numero 02 (dois), revestido
em madeira, formato cilindrico, comprimento
175 mm, cor do revestimento preto, gravado no
corpo a marca do fabricante, dureza carga hb.
Caixa com 50 unid.

R$ 0,23

23,00

Leo

79

50

Lapiseira para mina grafite 0,5 mm, com corpo
plastico, ponta de metal e apagador de borracha.

R$ 4,48

224,00

Cis

80

20

Lapiseira para mina grafite 0,7 mm, com corpo
plastico, ponta de metal e apagador de borracha.

R$ 4,48

89,60

Cis

81

10

Livro ata, material papel alcalino, 50 folhas,
gramatura 63g/m2, 297 x 210mm.

R$ 3,13

31,30

São domingos

82

10

Livro ponto, capa em papelao revestido em papel
off-set 120 g/m², miolo em papel
apergaminhado, para registro de freqüencia, 100
fls. Gramatura: capa 1.040 g/m², miolo 63 g/m²,
dimensoes: 218x319mm.

R$ 7,16

71,60

São domingos

83

10

Livro protocolo, capa 120g/m2, mat. Papel offset, 56gr/m2, numerado, 210x150mm, 100 fls.

R$ 4,46

44,60

Sao domingos

84

10

Organizador de gavetas, unidade em plastico, a
cor fume.

R$ 7,89

78,90

Acrimet

85

20

Organizador de mesa, unidade modelo rotativo,
na cor preto, contendo 1 tesoura, 1 regua 15 cm,
1 mini grampeador tot, 1 estilete estreito, 20
clipes plasticos, 1 apontador, 2 lapis preto com
borracha, caixa com 100 grampos tot. 1 mini
suporte de fitas adesivas, 1 borracha branca e 2
canetas.

R$ 17,82

356,40

Besko

87

1.500

Papel a4, resmas de 500 folhas, material papel
alcalino, comprimento 297, cor branca, largura

R$ 10,80

16.200,00

boreal

72

75

76

77
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210, aplicacao impressora jato tinta, gramatura
75g/m².
5

Papel almaco com pauta e margem (linha azul
400 folhas)

R$ 17,98

89,90

panamericana

30

Papel bobinado, material eletrostatico, aplicacao
facsimile, 30mx216mm, gram.63g/m2,
embalagem rolo com 30 metros.

R$ 3,41

102,30

Trevo

90

5

Papel carbono, poliester, monofase, para escrita
manual, na cor azul, dimensao 297x210 mm.
Embalagem: caixa com 100 folhas.

R$ 16,18

80,90

Cis

91

20

Papel cartao para impressora laser/jato de tinta,
com 180 gr, com 50 fls, tamanho a4, tipo casca
de ovo, cores variadas

R$ 8,06

161,20

Off

92

10

Papel contact transparente bobina com 25m

R$ 24,28

242,80

Polifix

93

30

Papel sulfite, resma 500 folhas material celulose
vegetal, cor branca, gramatura 75, comprimento
420, largura 297, formato a3.

R$ 30,51

915,30

Boreal

94

15

Papel verge, unidade formato a4, gramatura 180
g, cores variadas.

R$ 6,28

94,20

Off

95

5

Papel, jornal para rascunho, resmas com 500
unidades.

R$ 9,00

45,00

Afe

96

10

Papel, sulfite of. 9 215 x 315 mm. Branco,
resmas com 500 unidades.

R$ 14,92

149,20

Chamex

97

50

Pasta arquivo, material cartolina, tipo simples
com abas, tamanho a4, com elastico.

R$ 0,69

34,50

Colorpres

98

600

Pasta arquivo, registrador tipo az, em papelao
prensado, tamanho oficio, dimensoes 350 mm
(largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso),
com variacao de +/- 10 por cento, protetor
metalico nas bordas da parte inferior, fecho
metalico com alavanca de acionamento para
abertura auxiliado por mola fixado por 04
(quatro) rebites, prendedor em material plastico
de boa resistencia, orificio de manuseio revestido
de material plastico e janela para identificacao no
dorso.

R$ 4,21

2.526,00

Frama

100

5

Pasta catalogo, material papelao revestido de
pvc, 350x255mm, c/50 sacos plasticos, cor preta.

R$ 4,93

24,65

DAC

101

100

Pasta molha dedo, ligeiramente perfumado, para
manuseio de papeis e papel moeda. Embalagem
com 12 g.

R$ 1,52

152,00

Central

102

50

Pasta papelao tamanho a4, cores variadas, com
elastico.

R$ 0,88

44,00

Colorpres

103

150

Pasta papelao aberta com grampo trilho, tamanho
a4, cores variadas.

R$ 0,65

97,50

Colorpres

104

100

Pasta plastica polionda 335 x 250 x 20 mm,
cores variadas, com elastico.

R$ 1,49

149,00

Polibras

105

100

Pasta plastica polionda 335 x 250 x 60 mm,
cores variadas, com elastico.

R$ 1,79

179,00

Polibras

88

89
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5

Percevejo, material metal, tratamento superficial
galvanizado, tamanho 10mm, embalagem caixa
com 100 unidades.

R$ 0,99

4,95

Leo

20

Perfurador metalico, medio, para dois furos
simultaneos com capacidade para perfurar no
minimo 20 folhas de papel 75g/m2, dimensoes
minimas 100x120x70 mm, em chapa de aco
norma sae 1010/20 (base, alavanca, suporte),
fosfatizada, pintura eletrostatica, na cor preta.

R$ 15,90

318,00

Cis

109

20

Perfurador metalico, medio, para dois furos
simultaneos com capacidade para perfurar no
minimo 40 folhas de papel 75g/m2, dimensoes
minimas 100x120x70 mm, em chapa de aco
norma sae 1010/20 (base, alavanca, suporte),
fosfatizada, pintura eletrostatica, na cor preta.

R$ 37,35

747,00

Cis

110

20

Pincel atomico, em material plastico, escrita fina,
10 cm, nas cores vermelha, azul e preta, ponta
redonda.

R$ 1,06

21,20

Compactor

20

Pincel atomico, em material plastico, escrita
grossa, 10 cm, nas cores vermelha, azul e preta,
ponta quadrada.

R$ 1,13

22,60

Masterprint

112

10

Porta cd, simples, com capacidade para
armazenar 24 cd’s, na cor preta, material tecido,
com ziper.

R$ 13,99

139,90

Afe

115

10

Porta-fita adesiva, material plastico, cor preta,
comprimento 15cm, largura 6cm.

R$ 10,50

105,00

Waleu

118

5

Quadro de avisos, unidade de feltro, com
moldura em aluminio e cantoneiras plasticas,
espessura da moldura de 15 x 15 mm com
tamanho de 90 x 60 cm.

R$ 34,35

171,75

Souza

119

20

Recipiente coletor de copos descartaveis de agua,
material plastico (cano pvc)

R$ 22,70

454,00

Afe

120

20

Recipiente coletor de copos descartaveis de cafe,
material plastico (cano pvc)

R$ 22,70

454,00

Afe

40

Regua em material aluminio, graduada em 30
cm, subdivisao em mm, com no minimo 3,00
mm de espessura e 35 mm de largura.

R$ 3,11

124,40

Cis

123

20

Regua em material plastico incolor, graduada em
30 cm, subdivisao em mm, com no minimo 3,00
mm de espessura e 35 mm de largura.

R$ 1,13

22,60

Masterprint

124

5

Regua em material plastico incolor, graduada em
50 cm, subdivisao em mm, com no minimo 3,00
mm de espessura e 35 mm de largura.

R$ 1,78

8,90

Waleu

125

200

Saco plastico, unidade tamanho a4, grosso, com
2 furos.

R$ 0,15

30,00

DAC

126

10

Tesoura pequena pontas arredondadas (primeira
linha) ¼

R$ 0,79

7,90

Masterprint

127

20

Tesoura uso geral em aco inox 20cm cabo
plastico.

R$ 8,08

161,60

Jocar

107

108

111

122
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128

20

Tinta carimbo base agua, sem oleo, nas cores
azul, vermelha e preta. Embalagem com 42 ml.

R$ 4,09

81,80

Pilot

129

30

Visores e etiqueta para pasta suspensa,
embalagem: caixa com 50 unidades.

R$ 4,10

123,00

dello

130

5

Rlo de papel transparente com 25m

R$ 17,53

87,65

DAC

131

5

Lupa tamanho médio

R$ 5,29

26,45

big

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 99/2013 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. 74/13, homologado em 09/05/2013.
Valor Homologado: R$ 3.576,00 (três mil e quinhentos e setenta e seis reais).
Objeto: aquisição de material de expediente.
Empresa: A. P. Ferrareze Comércio Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Calculadora, 240 funcoes, 02 linhas, 10 + 2
digitos, 09 memorias de variaveis, permitindo
o calculo estatistico, desvio de padrao e anl.
Regressivo, funcoes hiberbolicas e
R$ 29,00
Adeck
15
10
290,00
hiberbolicas inversas, calculo seno, cosseno e
tangente, permutacao e combinacao, calculo
fracionarios. Alimentacao 01 pilha aa, peso
medio com pinha 125 gr.

30

Caneta marcadora, para escrita em cd e
diversas superficies, com ponta de poliester de
diametro 0,9 mm, cor preta, gravado no corpo
a marca do fabricante.

R$ 1,50

45,00

Maripel

31

100

Cola bastao, em tubo plastico, nao toxica, base
giratoria, formato cilindrico, peso liquido
minimo 8 g e maximo 10 g, composicao
maximo de 65% de agua e minimo de 14%
vinilpirrolidinona, tampa hermetica.

R$ 0,99

99,00

Sertic

35

10

Corretivo em fita 6m x 5mm, modelo caneta,
embalagem transparente.

R$ 3,90

39,00

Sertic

46

1.500

Envelope de correspondencia, material papel,
cor branca, dimensoes 36,0x26,0 mm.

R$ 0,24

360,00

Foroni

60

30

Fita adesiva, transparente, tipo monofase,
fabricada em celulose, adesivo em resina de
borracha natural, dimensoes 19 mm x 50 m,
aplicacao multiuso.

R$ 1,10

33,00

Adelbras

61

50

Fita adesiva, transparente, tipo monofase,
fabricada em celulose, adesivo em resina de

R$ 2,60

130,00

Adelbras

20
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borracha natural, dimensoes 50 mm x 50 m,
aplicacao multiuso.

106

2.000

Pasta suspensa, em fibra marmorizada e
plastificada, cor marrom, fabricada em papel
cartao 350 g, dimensoes 235 x 360 mm,
prendedor macho e femea em plastico, visor
em plastico transparente e etiqueta para
identificacao, com 06 (seis) posicoes para
alojamento do visor, ponteiras para
arquivamento em metal com acabamento em
ilhos nas extremidades superiores, terminais
das extremidades em plastico reforcado.

R$ 1,29

2.580,00

frama

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 100/2013 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. 74/13, homologado em 09/05/2013.
Valor Homologado: R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais).
Objeto: aquisição de material de expediente.
Empresa: Maxtoner Comercial Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Disquete magnetico, 3.5 polegadas, dupla face,
alta densidade (2hd), capacidade de 1,44 mb,
formatado para dos e windows. Embalagem:
R$ 15,90
Hélios
37
10
159,00
caixa com 10 unidades, contendo etiquetas
adesivas coloridas.
99

10

Pasta catalogo material papelao revestido de
pvc, 350x255mm com 100 folhas plasticas
(plastico grosso), cor preta.

113

10

Porta-carimbos de 08 lugares, em acrilico, na
cor fume.

R$ 9,80

98,00

Acrimet

114

5

Porta-cartao 160 lugares preto, material
plastico.

R$ 14,90

74,50

Polibras

30

Prancheta pesquisador em acrilico, com
prendedor metalico niquelado, para papel de
dimensoes 216 x 330 mm. (formato a - 2).

R$ 12,50

375,00

Waleu

5

Prancheta pesquisador em eucatex, com
prendedor metalico niquelado, para papel de
dimensoes 216 x 330 mm. (formato a - 2).

R$ 2,50

12,50

souza

116

117

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de maio de 2013.

R$ 19,80

198,00

DAC
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Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 75/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 113, concernente a: REGISTRO DE PREÇOS para Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos de
infórmatica.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, Tinelli Livraria e Papelaria Ltda Epp, como vencedora dos
itens 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 e 48, no valor total de R$ 18.604,50 (dezoito mil e seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos),
Valdir Zeferino Ribeiro & Cia Ltda Me vencedora do item 11 no valor total de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais),
Mesquita & Orlandini Ltda Me vencedora dos itens 9, 21, 24, 45 e 46 no valor total de R$ 18.078,50 (dezoito mil e setenta e oito
reais e cinquenta centavos), Rosa & Esperança Ltda Epp vencedora dos itens 12, 26, 27, 28 e 50 no valor total de R$ 12.288,60
(dezoito mil e duzentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), CGC Equipamentos e Serviços Ltda Me vencedora dos itens 22 e
36, no valor total de R$ 53.920,00 (cinquenta e três mil e novecentos e vinte reais), W P do Brasil Ltda Epp vencedora dos itens 1 e
13 no valor total de R$ 10.571,50 (dez mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), A. L Produtos & Equipamentos
Ltda Me vencedora dos itens 2, 3, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 no valor total de R$ 27.407,90 (vinte e sete
mil e quatrocentos e sete reais e noventa centavos) e a empresa Everest Informatica Ltda Me vencedora dos itens 4, 5, 6, 8, 17, 18,
29, 37 e 49 no valor total de R$ 13.400,55 (treze mil e quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo um total de R$
180.971,55 (cento e oitenta mil e novecentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) .
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 101/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 18.604,50 (dezoito mil e seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: Tinelli – Livraria e Papelaria Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Cartucho original do fabricante para impressora hp
deskjet
d1660, colorido - 60, cc643wb, com selo de
R$ 69,00
HP
38
8
552,00
segurança com tecnologia qr.
10

Cartucho original do fabricante para impressora hp 72
preto mate, 130ml, c9403a, com selo de segurança com
tecnologia qr.

R$ 288,70

2.887,00

HP

8

Cartucho original do fabricante para impressora hp 72,
preto fotográfica, 130ml, c9370a, com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 288,20

2.305,60

HP

41

8

Cartucho original do fabricante para impressora hp 72
ciano, 130ml, c9371a, com selo de segurança com
tecnologia qr.

R$ 287,90

2.303,20

HP

42

8

Cartucho original do fabricante para impressora hp 72,
magenta, 130ml, c9372a, com selo de segurança com
tecnologia qr.

R$ 288,50

2.308,00

HP

39

40
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8

Cartucho original do fabricante para impressora hp 72,
amarelo 130ml, c9373a, com selo de segurança com
tecnologia qr.

R$ 288,50

2.308,00

HP

44

8

Cartucho original do fabricante para impressora hp 72
,cinza, 130ml, c9374a, com selo de segurança com
tecnologia qr.

R$ 286,90

2.295,20

HP

47

5

Cabeça de impressão preto mate e amarelo hp 72
c9384a, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 289,10

1.445,50

HP

48

8

Toner original do fabricante para impressora 1536
DNF-MFP - CE 278A, COM SELO DE
SEGURANÇA COM TECNOLOGIA QR.

R$ 275,00

2.200,00

HP

43

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 102/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: Valdir Zeferino Ribeiro & Cia Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Toner de impressao a laser, monocratico, original do
fabricante do equipamento, aplicacao hp laser jet
1010/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030
R$ 267,00
hp
11
100
R$ 26.700,00
/3050/3052/3055. (q2612a), com selo de segurança com
tecnologia qr.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 103/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 18.078,50 (dezoito mil e setenta e oito reais e cinquenta centavos).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: Mesquita & Orlandini Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
9

15

kit teclado e mouse sem fio, padrão abnt 2, preto,

R$ 139,90

2.098,50

Microsoft
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acompanha receptor, com garantia do fabricante de 24
meses, wireless 2,4 ghz de alta confiabilidade, alcance de
até 9 metros sem interferência, teclas de atalho, tecnologia
óptica de alta definição, indicador do nivel das pilhas,
autonomia das pilhas de até 8 meses.
21

10

Toner para maquina xerox ricoh 1205 preto.

R$ 122,00

1.220,00

Ricoh

24

50

Toner de impressao a laser, monocratico, original hp
cb435a p/ laser jet 1005, com selo de segurança com
tecnologia qr.

R$ 247,70

12.385,00

HP

45

5

Cabeça de impressão cinza e preto fotográfico hp 72
c9380a, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 237,50

1.187,50

HP

46

5

Cabeça de impressão magenta e ciano hp 72 c9383a, com
selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 237,50

1.187,50

hp

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 104/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 12.288,60 (doze mil e duzentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: Rosa & Esperança Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Toner de impressao a laser, monocratico, original do
fabricante do equipamento, aplicacao hp laser jet
R$ 364,90
HP
12
10
3.649,00
1000/1200/1220/3300/3300mfp. (c7115a), com selo de
segurança com tecnologia qr.
8

Toner original do fabricante para impressora hp laser jet
cm 1312 nfi mfp, na cor preta - cb 540 a, com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 297,90

2.383,20

HP

8

Toner original do fabricante para impressora hp laser jet
cm 1312 nfi mfp, na cor azul - cb 541 a, com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 298,10

2.384,80

HP

28

8

Toner original do fabricante para impressora hp laser jet
cm 1312 nfi mfp, na cor amarela - cb 543 a, com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 297,95

2.383,60

HP

50

20

Toner para impressora Ricoh MP 1300 - 1130D

R$ 74,40

1.488,00

ricoh

26

27

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 105/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 53.920,00 (cinquenta e três mil e novecentos e vinte reais).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: CGC Equipamentos e Serviços Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Toner de impressao a laser, monocratico, original hp 36a
laser jet (cb436a), com selo de segurança com tecnologia
R$ 286,00
HP
22
120
R$ 34.320,00
qr.
36

80

Toner original do fabricante para impressora hp laser jet
m1132 mfp ce285a, com selo de segurança com tecnologia
qr.

R$ 245,00

R$ 19.600,00

hp

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 106/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 10.571,50 (dez mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: W P do Brasil Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Cartucho de impressao a jato de tinta, colorido, hp 22,
original do fabricante do equipamento, aplicacao deskjet
R$ 78,60
HP
1
15
R$ 1.179,00
3910/3920/3930/3940, com 5 ml. (c9352ab) com selo de
segurança com tecnologia qr.
13

25

Toner de impressao a laser, monocratico, original do
fabricante do equipamento, aplicacao hp laser jet 1150.
(q2624a), com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 375,70

R$ 9.392,50

hp

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 107/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 27.407,90 (vinte e sete mil e quatrocentos e sete reais e noventa centavos).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: A L Produtos e Equipamentos Ltda Me
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Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

Especificações

Valor unitário
registrado

Valor total

Marca

30

Cartucho de impressao a jato de tinta, na cor preta, hp 21, original do
fabricante do equipamento, aplicacao deskjet 3910/3920/3930/3940,
com 5 ml. (c9351ab) com selo de segurança com tecnologia qr

R$ 59,95

1.798,50

HP

3

15

Cartucho de impressao a jato de tinta, na cor preta, hp 56, original do
fabricante do equipamento, aplicacao deskjet 5150/5550/5650/9650,
com 19 ml (c6656ab), com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 93,40

1.401,00

HP

7

10

Rolo de papel para impressora hp plotter desingjet, t790/t1.300,
45mx90cm e 75 g/m².

R$ 44,90

449,00

Silfer

10

5

Toner de impressao a laser, monocratico, original do fabricante do
equipamento, aplicacao hp laser jet 8100/8150 (c4182x), com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 948,90

4.744,50

HP

14

3

Toner de impressao a laser, monocratico, original do fabricante do
equipamento, aplicacao hp laser jet 1100/1100a (c4092a), com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 326,30

978,90

HP

5

Toner de impressao a laser, monocratico, original do fabricante do
equipamento, aplicacao hp laser jet 4000/4050 (c4127a), com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 478,50

2.392,50

HP

16

3

Toner de impressao a laser, monocratico, original do fabricante do
equipamento, aplicacao hp laser jet 1160/1320 (q5949a), com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 378,00

1.134,00

HP

19

5

Toner original magenta para impressora hp color laser jet 2600n,
q6003a, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 367,80

1.839,00

HP

20

5

Toner original preto para impressora hp color laser jet 2600n, q6000a,
com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 367,40

1.837,00

HP

23

15

Toner de impressao a laser, monocratico, original hp 53a laser jet 2015
(q7553a), com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 375,50

5.632,50

HP

25

50

Pen drive com capacidade de 08 gb, leitura: 10mb/s, gravação: 5mb/s,
com tampa de desing giratório compacto, garantia de cinco anos do
fabricante.

R$ 33,60

1.680,00

Kingston

30

15

Cartuchos orignal do fabricante para impressora hp pfficejet pro 8500 na
cor preta , c4902ab, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 101,90

1.528,50

HP

31

5

Cartuchos original do fabricante para impressora hp office jet pro 8500
na cor azul, c4903ab, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 73,50

367,50

HP

32

5

Cartuchos original do fabricante para impressora hp office jet pro 8500
na cor vermelha, c4904al, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 73,35

366,75

HP

33

5

Cartuchos original do fabricante para impressora hp office jet pro 8500
na cor amarela, c4905al, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 73,45

367,25

HP

34

10

Cartucho original do fabricante para impressora hp colorjet 2050, na cor
preta, ch561hb, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 44,60

446,00

HP

35

10

Cartucho original do fabricante para impressora hp colorjet 2050,
colorido, chc62hb, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 44,50

445,00

HP

Item

2
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 108/2013 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. 75/13, homologado em 10/05/2013.
Valor Homologado: R$ 13.400,55 (treze mil e quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos).
Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de infórmatica.
Empresa: Everest Informática Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
Cartucho de impressao a jato de tinta, na cor preta, hp 92,
original do fabricante do equipamento, aplicacao
R$ 64,65
HP
4
10
646,50
multifuncional hp3180, (c9362wb), com selo de segurança
com tecnologia qr.

5

Cartucho de impressao a jato de tinta, na cor preta, hp 94,
original do fabricante do equipamento, aplicacao hp psc
1610/2355, dimensoes 14,1x11,3x3,7 cm com 11 ml
(c8765wb), com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 99,90

499,50

HP

6

15

Mouse óptico, preto, interface:usb, sensor: ótico,
resolução: 1000dpi, alimentação: 5 vdc (via porta usb),
tempo de vida dos botões: 3 milhões de ciclos,
comprimento cabo usb: 2 m, dimensões: 10/5,5/3,5 cm
(prof/larg/alt), garantia: 02 anos do fabricante.

R$ 27,80

417,00

Microsoft

8

20

Teclado USB, ABNT2, com garantia de 02 anos do
fabricante.

R$ 57,10

1.142,00

Microsoft

17

5

Toner original amarelo para impressora hp color laser jet
2600n, q6002a, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 368,00

1.840,00

HP

18

5

Toner original ciano para impressora hp color laser jet
2600n, q6001a, com selo de segurança com tecnologia qr.

R$ 364,00

1.820,00

HP

8

Toner original do fabricante para impressora hp laser jet
cm 1312 nfi mfp, na cor vermelha - cb 543 a, com selo de
segurança com tecnologia qr.

R$ 297,85

2.382,80

HP

37

8

CARTUCHO ORIGINAL DO FABRICANTE PARA
IMPRESSORA HP DESKJET D1660, NA COR PRETA 60b, CC636WB, COM SELO DE SEGURANÇA COM
TECNOLOGIA QR.

R$ 40,00

320,00

HP

49

15

Toner original do fabricante para impressora brother MFC
8890 DW - multifuncional - TN 650.

R$ 288,85

4.332,75

brother

5

29

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
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TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 45/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 76, concernente a: Aquisição de Sistema Completo de Rádio para Central de Comunicação da futura Sede do Corpo
de Bombeiros de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Radioscan Telecom Comércio de Componentes Eletrônicos
Ltda, como vencedora do lote único no valor total de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 78/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico n o 100, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, e a empresa RADIOSCAN TELECOM COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Brasil 61, na cidade de Maringa, CEP: 87.050-465, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 01.560.301/0001-32.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 45/2013.
OBJETO: Aquisição de Sistema Completo de Rádio para Central de Comunicação da futura Sede do Corpo de Bombeiros de
Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 71/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 109, concernente a: Contratação de empresa de segurança para o Centro de Eventos, no período de 20 a 28 de julho
de 2013, durante as festividades em comemoração ao 60º Aniversário de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Prontidão Segurança e Vigilancia Ltda Epp, como vencedora do
lote único no valor total de R$ 27.603,00 (vinte e sete mil e seiscentos e três reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 81/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico n o 100, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, e a empresa PRONTIDÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA EPP, pessoa jurídica de
direito privado, com sede à Rua Santa Catarina 520, na cidade de Cascavel, CEP: 85.801-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº
13.360.131/0001-21.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 71/2013.
OBJETO: Contratação de empresa de segurança para o Centro de Eventos, no período de 20 a 28 de julho de 2013, durante
as festividades em comemoração ao 60º Aniversário de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 27.603,00 (vinte e sete mil e seiscentos e três reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de maio de 2013.
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Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 105/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 154, concernente a: Contratação de empresa para o recolhimento de materiais recicláveis no perímetro urbano do
Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, MDL Limpezas Urbanas Ltda Me, como vencedora do lote
único no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 84/2013-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 MDL LIMPEZAS URBANAS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com
sede à Rua Carlos Roberto Alves 135, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.204.442/0001-76.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 105/2013.
OBJETO: Contratação de empresa para o recolhimento de materiais recicláveis no perímetro urbano do Município de
Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
239/2012 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 211/2012.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 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:
E J Rezende & Cia Ltda Me, inscrita no CNPJ sob nº 04.944.217/0001-00, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à
Rua Piratininga 840, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-6307, por seu representante legal o Sr Eduardo Junior Rezende portador da
Cédula de Identidade 8.192.223-3 e do CPF 032.839.989-22.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até 04/09/2013.
Cláusula Segunda:
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.
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

Eduardo Junior Rezende
E J Rezende & Cia Ltda Me
Contratada
SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
240/2012 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 211/2012.

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 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:
M C Celeste, inscrita no CNPJ sob nº 08.054.903/0001-67, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Souza
Naves 1061, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-2009, por seu representante legal o Sr. Marcelo Cesar Celeste portador da Cédula
de Identidade 73863368 e do CPF 02600322981.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até 04/09/2013.
Cláusula Segunda:
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, 17 de abril de 2012.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

Marcelo Cesar Celeste
M C Celeste
Contratada

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2010 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ITAÚ
UNIBANCO

S/A

PARA

RECEBIMENTO,

PELO

AGENTE

ARRECADADOR, DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DEVIDOS AO
MUNICÍPIO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº
01/2010.

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico n o 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:
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Itaú Unibanco S/A, com sede à Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Itaúsa, São Paulo/SP, CEP: 04344-902, inscrita no
CNPJ nº 60.701.190/0001-04, neste ato representado pelos seus Procuradores Srs. Daniel Simão de Oliveira, portador do CPF nº
674.210.598-49 e RG nº 7.859.692 SSP/SP e Fábio Dias Shinohara, portador do CPF nº 179.916.688-67 e RG nº 21.107.657-0.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 12 (doze) meses.
Cláusula Segunda:
Mantém-se a mesma dotação orçamentária do contrato:
05.003.0412300042.019 Manutenção da Divisao de Tesouraria – 3.3.90.39.81 Outros Serviços de Terceiros PJ Fonte 000.
Cláusula Terceira:
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, 14 de janeiro de 2013.
Daniel Simão de Oliveira
Itaú Unibanco S/A
Contratada

Fábio Dias Shinohara
Itaú Unibanco S/A
Contratada

Claudemir Romero Bongirno
Prefeito Municipal
Contratante
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 110/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 160, concernente a: Contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos, com vistas à
realização da Miss Cianorte 2013, nos termos e condições estabelecidos no Anexo I no Termo de Referência constante no
Anexo VII.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, C. A. Testa Eventos Me, como vencedora do lote único no valor
total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 110/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 160, concernente a: Contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos, com vistas à
realização da Miss Cianorte 2013, nos termos e condições estabelecidos no Anexo I no Termo de Referência constante no
Anexo VII.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, C. A. Testa Eventos Me, como vencedora do lote único no valor
total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 85/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico n o 100, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, e a empresa C. A. TESTA EVENTOS ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à
Avenida Guiomar G. Batista 60, CEP: 87.225-000, na cidade de Japurá, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.688.918/0001-17.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 110/2013.
OBJETO: : Contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos, com vistas à realização da Miss
Cianorte 2013, nos termos e condições estabelecidos no Anexo I no Termo de Referência constante no Anexo VII.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 37/2013
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que recebeu da União
Federal, através da Gerência Regional do Patrimônio da União no Paraná, à Cessão sob-regime de arrendamento de utilização
onerosa, do Lote 01, Quadra 01, Zona Industrial do município de Cianorte, com área de 39.100 metros quadrados e
benfeitorias com área de 14.915 metros quadrados, situado na Avenida Allan Kardec, s/n, - referente aos meses de abril a
dezembro/2013, no valor total de R$ 57.407,40 (cinquenta e sete mil quatrocentos e sete reais e quarenta centavos), mediante
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2009 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA TRADE
COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA., ORIUNDO DA
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2009.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça da República n o 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:
Trade Comunicação e Marketing SS Ltda. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.078.289/0001-63, estabelecida na Rua dos
Funcionários 26, Cabral, Curitiba/PR, neste ato representada por seu Senhor Adalberto Eschholz Diniz, portador da Carteira de
Identidade nº 2.058.918 SSP/PR e do CPF nº 354.307.029-00.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de vigência e execução por mais quatro meses, acrescentando ao contrato
o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 02.001.0413100052.007 – Publicações e Divulgações do Município – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros
PJ Fonte 000.
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Cláusula Terceira:
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, 29 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

Adalberto Eschholz Diniz
Trade Comunicação e Marketing SS Ltda
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO

TERMO

ADITIVO

AO

CONTRATO

Nº 111/2012

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA V.
MENDONÇA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES ME ORIUNDO DO
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO
Nº 04/2012.

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico n o 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:
V. MENDONÇA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.241.773/0001-46, com sede à Rua Santos Dumont 1695, sala 02, CEP: 87.303-250, Município de Campo Mourão/PR, neste ato
representada pelo Sr. Vagner Mendonça dos Santos residente e domiciliado no Município de Campo Mourão, portador da Cédula de
Identidade nº 7.408.277-7 e inscrito no CPF/MF nº 036.506.199-97.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução ate 17/05/2013.
Cláusula Segunda:
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, 20 de fevereiro de 2013.
Vagner Mendonça dos Santos
V. Mendonça Dos Santos Construções Me
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de Licitação, PREGÃO PRESENCIAL 92/2013
para Registro de Preço, concernente a: Aquisição de papel sulfite para todos os estabelecimentos da Secretaria Municipal de
Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a(s) empresa(s):
TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA sendo o valor o de R$ 30.185,00 (trinta mil, cento e oitenta e cinco reais).
vencedora para os itens 1 e 2. MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP sendo o valor o de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis
reais), vencedora para os item 3.
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III – A convocação da(s) empresa(s) adjudicatária(s) para a assinatura do respectivo instrumento contratual, previstos nos
Itens 2.4 e 2.5 do Edital dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 87/2013 A 88/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita
no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público o procedimento licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 92/2013 para
Registro de Preços, homologado em 06 de Maio de 2013.
OBJETO: Aquisição de papel sulfite para todos os estabelecimentos da Secretaria Municipal de Saúde.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência de 06 Meses, contado(s) a partir de sua
assinatura.
EMPRESA: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, vencedora para os itens 1 e 2, no valor total de R$
30.185,00 (trinta mil, cento e oitenta e cinco reais). MAXTONER COMERCIAL LTDA – EPP, vencedora para o item 3, no
valor de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais).
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Marca

Valor Unitário
Registrado

Valor Total
Registrado

Resma de papel, tipo A4 (210mmx297mm), folha
colorida (cor a escolher), gramatura 75g/m²,
multiuso, que atenda as normas ISO9001 e
1
Boreal
R$ 12,95
R$ 1.295,00
100
ISO14001, para aplicação em impressora laser e
jato de tinta.
Resma de papel, tipo A4 (210mmx297mm), folha
branca, papel alcalino, gramatura 75g/m²,
multiuso, que atenda as normas ISO9001 e
2
Boreal
R$ 9,63
R$ 28.890,00
3.000
ISO14001, para aplicação em impressora laser e
jato de tinta.
Resma de papel, tipo ofício 9 (215mmx315mm),
folha branca, papel alcalino, gramatura 75g/m²,
multiuso, que atenda as normas ISO9001 e
3
Copimax
R$ 12,30
R$ 246,00
20
ISO14001, para aplicação em impressora laser e
jato de tinta.
VALOR TOTAL REGISTRADO PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2013 É DE R$ 30.431,00 (trinta mil, quatrocentos
e trinta e um reais)
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de Licitação, PREGÃO PRESENCIAL 34/2013
para Registro de Preço, concernente a: Aquisição de material hospitalar para uso no Pronto Atendimento Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a(s) empresa(s):
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, vencedora para os itens 47, 48, 49, 50, 51, 104, 105, 107 e 108 sendo o
valor o de R$ 16.785,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco reais). LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE
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MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 4, 24, 71, 83, 137 e 138 sendo o valor o de R$
40.652,20 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para os itens 5, 7, 8, 14, 32, 53, 56, 57, 70, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 97,
98, 99, 100, 106, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 1 36, 152, 153 e 177, sendo o
valor o de R$ 70.013,51 (setenta mil e treze reais e cinquenta e um centavos). H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 3, 20, 21, 23, 28, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 101, 102, 103, 159, 160, 162, 163 e 170, sendo o valor o de R$ 135.233,80 (cento
e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos). POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP, vencedora para os itens
18, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 167 e 178, sendo o valor o de R$ 16.440,50 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta
centavos). GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, vencedora para os itens 1, 11,
31, 58, 94, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 165, 169, 171, 172, 175 e 176, sendo o valor o de R$ 12.093,90 (doze mil e noventa e
três reais e noventa centavos). EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 2, 6, 12,
15, 16, 19, 26, 30, 52, 55, 68, 69, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 168, sendo o valor o de R$ 41.714,30 (quarenta e um mil,
setecentos e quatorze reais e trinta centavos). ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para
os itens 9, 10, 13, 17, 36, 109, 123, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 166, 173 e 174, sendo o valor o
de R$ 4.091,95 (quatro mil e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA - ME, vencedora para os itens 25, 27 e 67, sendo o valor o de R$ 18.335,00 (dezoito mil, trezentos e trinta e
cinco reais).
III – A convocação da(s) empresa(s) adjudicatária(s) para a assinatura do respectivo instrumento contratual, previstos nos
Itens 2.4 e 2.5 do Edital dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 73/2013 A 81/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita
no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público o procedimento licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 34/2013 para
Registro de Preços, homologado em 30 de abril de 2013.
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para uso no Pronto Atendimento Municipal.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência de 06 Meses, contado(s) a partir de sua
assinatura.
EMPRESA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, vencedora para os itens 47, 48, 49, 50, 51, 104, 105, 107 e 108
sendo o valor o de R$ 16.785,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta e cinco reais). LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 4, 24, 71, 83, 137 e 138 sendo o valor o de R$
40.652,20 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para os itens 5, 7, 8, 14, 32, 53, 56, 57, 70, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 97,
98, 99, 100, 106, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 152, 153 e 177, sendo o
valor o de R$ 70.013,51 (setenta mil e treze reais e cinquenta e um centavos). H. A. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 3, 20, 21, 23, 28, 33, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 101, 102, 103, 159, 160, 162, 163 e 170, sendo o valor o de R$ 135.233,80 (cento
e trinta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta centavos). POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP, vencedora para os itens
18, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 167 e 178, sendo o valor o de R$ 16.440,50 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta
centavos). GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, vencedora para os itens 1, 11,
31, 58, 94, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 165, 169, 171, 172, 175 e 176, sendo o valor o de R$ 12.093,90 (doze mil e noventa e
três reais e noventa centavos). EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, vencedora para os itens 2, 6, 12,
15, 16, 19, 26, 30, 52, 55, 68, 69, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 168, sendo o valor o de R$ 41.714,30 (quarenta e um mil,
setecentos e quatorze reais e trinta centavos). ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, vencedora para
os itens 9, 10, 13, 17, 36, 109, 123, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 166, 173 e 174, sendo o valor o
de R$ 4.091,95 (quatro mil e noventa e um reais e noventa e cinco centavos). LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA - ME, vencedora para os itens 25, 27 e 67, sendo o valor o de R$ 18.335,00 (dezoito mil, trezentos e trinta e
cinco reais).
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Descrição dos Itens

Quantidade

Marca
Ofertada

Valor Unitário
Registrado

Valor Total
Registrado
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07

pacote com 50 unidades eletrodo cardiológico
adulto, com dorso de espuma, gel sólido, adesivo
acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e
contra-pino de cloreto de prata (agcl).
unidade fita para eletrocardiograma 63mm x 60m
(marca ecafix, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
pacote com 100 unidades de abaixador de línguaespátula de madeira descartável, formato
convencional com extremidades arredondadas,
com aproximadamente 14cm de comprimento,
embalagem com dados de identificação e registro
no m.s.
pacote com 500 unidades compressa de gaze, 13
fios/cm², hidrofilizada, 5 dobras, 8 camadas,
7,5cm x 7,5cm, aberta com 13cm x 27cm (marca
cremer ou polarfix, conforme chamamento público
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade salto de borracha para bota gessada,
tamanho adulto.
unidade salto de borracha para bota gessada,
tamanho infantil.
unidade máscara de venturi tamanho infantil.

08

unidade máscara de ventiru tamanho adulto.

50

PROTEC

R$ 20,90

R$ 1.045,00

09

unidade uropen n.º 04.

100

BIOSANI

R$ 0,52

R$ 52,00

10

100

BIOSANI

R$ 0,52

R$ 52,00

1.000

MEDSONDA

R$ 0,59

R$ 590,00

12

unidade uropen n.º 05.
unidade catéter nasal, tipo óculos, tamanho único,
esterilizado
a
raio
gamma,
embalado
individualmente em saco plástico.
unidade dreno de penrose n.º 01.

200

MADEITEX

R$ 0,83

R$ 166,00

13

pacote com 200 unidades lâmina de bisturi n.º 15.

10

SOLIDOR

R$ 30,73

R$ 307,30

14

pacote com 200 unidades lâmina de bisturi n.º 22.
pacote com 50 unidades cânula de guedel n.º 02,
fabricada em pvc atóxico, transparente e inodoro.
(marca protec, caajara, calgimed e hudson,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 50 unidades cânula de guedel n.º 05,
fabricada em pvc atóxico, transparente e inodoro.
(marca protec, caajara, calgimed e hudson,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
metro borracha de silicone.

10

EMBRAMAC

R$ 13,20

R$ 132,00

100

PROTEC

R$ 128,00

R$ 12.800,00

100

PROTEC

R$ 128,00

R$ 12.800,00

30

KINNER

R$ 1,53

R$ 45,90

100

LEMGRUBER

R$ 0,77

R$ 77,00

100

MSO

R$ 2,75

R$ 275,00

100

POLAR FIX

R$ 3,47

R$ 347,00

01

02

03

04

05
06

11

15

16

17
18

19

20

metro tubo de látex garrote fino.
pacote com 12 unidades tala metálica 12x18.
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades tala metálica 16x18.
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de

10

MAXICOR

R$ 9,14

R$ 91,40

400

ECAFIX

R$ 4,35

R$ 1.740,00

500

THEOTO

R$ 1,83

R$ 915,00

1.100

POLAR FIX

R$ 12,00

R$ 13.200,00

50

TAYLOR

R$ 0,88

R$ 44,00

50

MSO

R$ 0,83

R$ 41,50

50

PROTEC

R$ 20,90

R$ 1.045,00
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23

24

25

26

27

28

29

30

31
32
33
34
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marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades tala metálica 19x18.
(marca cremer, polarfix ou mso, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
unidade coletor de pérfuro cortante com 13 litros.
(marca descartex ou descarpack, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
unidade equipo macro-gotas, 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 e
conexão luer-lock. (marca embramed, medplast,
medgoldman e solidor, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade equipo polifix 2 vias com clamp para
fusão parenteral. (marca bd ou embramed,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
unidade termômetro clínico prismático (de 35.º a
42.º). (marca bd ou premiun, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 50 tiras reagente para teste de glicose
no sangue capilar, venoso, arterial e neonatal.
(marca optium ou accu-chek active, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
unidade aparelho de glicemia capilar - kit para
verificação de taxa de glicose. (marca optium ou
accu-chek, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade esfignomanômetro + estetoscópio - kit
adulto. (marca missouri ou bic duo, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
kit de micronebulização adulto e infantil em rede
de ar comprimido, com umidificador. (marca ns ou
nevoni, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
frasco com 1 litro de benzina retificada
frasco com 1 litro de álcool 70%.
frasco com 60 tabletes efervescentes de
hipoclorito de sódio 1%.
frasco com 1 litro pvpi degermante. (marca
miyako ou segmenta, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e

26

150

POLAR FIX

R$ 4,25

R$ 637,50

2.500

DESCARPAC
K

R$ 3,30

R$ 8.250,00

30.000

MED PLAST

R$ 0,76

R$ 22.800,00

7.000

EMBRAMED

R$ 0,71

R$ 4.970,00

500

PREMIUM

R$ 2,98

R$ 1.490,00

300

ABBOTT

R$ 31,50

R$ 9.450,00

10

OPTIUM

R$ 24,53

R$ 245,30

20

MISSOURI

R$ 104,17

R$ 2.083,40

200

NS

R$ 5,00

R$ 1.000,00

60

VICPHARMA

R$ 8,65

R$ 519,00

1.500

TUPI

R$ 2,64

R$ 3.960,00

20

EUROFARMA

R$ 308,00

R$ 6.160,00

150

SEGMENTA

R$ 8,58

R$ 1.287,00
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produtos de materiais médico hospitalares).
35
36
37
38

39

40

41

42

43

44

frasco com 1 litro pvpi tópico. (marca miyako oou
segmenta, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
frasco com 1 litro de vaselina líquida.
galão com 5 litros de gel para ultrassom.
rolo de papel grau cirúrgtico 06cm x 100m. (marca
steriflex ou cipamed, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
rolo de papel grau cirúrgico 10cm x 100m. (marca
steriflex ou cipamed, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
rolo de papel grau cirúrgico 15cm x 100m. (marca
steriflex ou cipamed, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
rolo de papel grau cirúrgico 20cm x 100m. (marca
steriflex ou cipamed, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 50 unidades catéter intravenoso n.º 16,
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, registro no m.s. (marca bd ou solidor,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 50 unidades catéter intravenoso n.º 18,
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, registro no m.s. (marca bd ou solidor,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 50 unidades catéter intravenoso n.º 20,
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, registro no m.s. (marca bd ou solidor,

150

SEGMENTA

R$ 9,04

R$ 1.356,00

60

RICIE

R$ 11,69

R$ 701,40

10

ADLIN

R$ 12,85

R$ 128,50

50

STERIFLEX

R$ 19,30

R$ 965,00

50

STERIFLEX

R$ 29,18

R$ 1.459,00

100

STERIFLEX

R$ 43,51

R$ 4.351,00

70

STERIFLEX

R$ 57,61

R$ 4.032,70

4

SOLIDOR

R$ 22,00

R$ 88,00

4

BD

R$ 22,00

R$ 88,00

100

BD

R$ 22,00

R$ 2.200,00
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conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 50 unidades catéter intravenoso n.º 22,
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, registro no m.s. (marca bd ou solidor,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 50 unidades catéter intravenoso n.º 24,
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, registro no m.s. (marca bd ou solidor,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 100 unidades 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. (marca
bd ou injex, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
caixa com 100 unidades 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. (marca
bd ou injex, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
caixa com 100 unidades 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
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BD

R$ 22,00

R$ 2.200,00

200

BD

R$ 23,10

R$ 4.620,00
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INJEX

R$ 4,00
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INJEX
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INJEX

R$ 3,50

R$ 1.750,00
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em embalagem individual, registro no m.s. (marca
bd ou injex, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
caixa com 100 unidades 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, registro no m.s. (marca
bd ou injex, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
caixa com 100 unidades agulha descartável 30x7,
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. (marca
bd ou injex, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
caixa com 100 unidades 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. (marca
bd ou injex, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
pacote com 500grs algodão hidrófilo, em manta
fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas,
regularmente compacto, de aspecto homogêneo e
macio, cor branca, absorvente, inodoro, com data
de validade e dados de identificação e procedência
em embalagem individual, registro no m.s. (marca
cremer ou nathália, conforme chamamento público
n.º 002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
pacote com 12 unidades algodão ortopédico,
medindo 6cm x 180cm, 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 individual
em material que garanta a integridade do produto,
com data de validade e dados de identificação e
procedência em embalagem individual, registro no
m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
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INJEX

R$ 3,50

R$ 1.050,00

50

INJEX

R$ 3,50

R$ 175,00
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INJEX

R$ 5,11

R$ 1.277,50

150

NATHALI

R$ 6,58
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POLARFIX

R$ 2,97

R$ 1.485,00
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pacote com 12 unidades algodão ortopédico,
medindo 10cm x 180cm, 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 individual
em material que garanta a integridade do produto,
com data de validade e dados de identificação e
procedência em embalagem individual, registro no
m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades algodão ortopédico,
medindo 15cm x 180cm, 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 individual
em material que garanta a integridade do produto,
com data de validade e dados de identificação e
procedência em embalagem individual, registro no
m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades algodão ortopédico,
medindo 18cm x 180cm, 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 individual
em material que garanta a integridade do produto,
com data de validade e dados de identificação e
procedência em embalagem individual, registro no
m.s. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades atadura de crepe,
medindo 06cm x 3m, confeccionada em algodão
cru com no mínimo 13 fios para 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. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades atadura de crepe,
medindo 10cm x 3m, confeccionada em algodão
cru com no mínimo 13 fios para cm², com bordas
delimitadas com propriedades elásticas no sentido
longitudinal e transversal, com espessura e textura
uniformes, resistente, isenta de lanugem,

800

CREMER

R$ 4,68

R$ 3.744,00

800

POLAR FIX

R$ 6,38

R$ 5.104,00

600

POLAR FIX

R$ 7,37

R$ 4.422,00

500

POLARFIX

R$ 2,36

R$ 1.180,00

800

POLARFIX

R$ 3,30

R$ 2.640,00
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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. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades atadura de crepe,
medindo 15cm x 3m, confeccionada em algodão
cru com no mínimo 13 fios para 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. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades atadura de crepe,
medindo 20cm x 3m, confeccionada em algodão
cru com no mínimo 13 fios para 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. (marca cremer ou polarfix, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 20 unidades atadura gessada, medindo
06cm x 3m, atóxica, confeccionada em substrato
têxtil compatível, impregnada com colóide, a base
de gesso com propriedades enrijecedoras, sem
desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em
eixo suporte, em forma contínua e uniforme,
embalagem individual em material que garanta a
integridade do produto, a apresentação do produto
deverá obedecer à legislação atual vigente e
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 20 unidades atadura gessada, medindo
10cm x 3m, atóxica, confeccionada em substrato
têxtil compatível, impregnada com colóide, a base
de gesso com propriedades enrijecedoras, sem
desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em
eixo suporte, em forma contínua e uniforme,
embalagem individual em material que garanta a
integridade do produto, a apresentação do produto
deverá obedecer à legislação atual vigente e
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
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pacote com 20 unidades atadura gessada, medindo
15cm x 3m, atóxica, confeccionada em substrato
têxtil compatível, impregnada com colóide, a base
de gesso com propriedades enrijecedoras, sem
desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em
eixo suporte, em forma contínua e uniforme,
embalagem individual em material que garanta a
integridade do produto, a apresentação do produto
deverá obedecer à legislação atual vigente e
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
pacote com 12 unidades atadura gessada, medindo
20cm x 3m, atóxica, confeccionada em substrato
têxtil compatível, impregnada com colóide, a base
de gesso com propriedades enrijecedoras, sem
desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em
eixo suporte, em forma contínua e uniforme,
embalagem individual em material que garanta a
integridade do produto, a apresentação do produto
deverá obedecer à legislação atual vigente e
registro no m.s. (marca cremer ou polarfix,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
unidade esparadrapo 10x4,5cm, impermeável,
composto de tecido 100% algodão com resina
acrílica impermeabilizante. (marca cremer ou 3m,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
unidade fita adesiva hospitalar, com 50m. (marca
cremer ou 3m, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade fita adesiva para autoclave. (marca cremer
ou 3m, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade fita cirúrgica micropore 25mm x 10m.
(marca cremer ou 3m, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade fita cirúrgica micropore 50mm x 10m.
(marca cremer ou 3m, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
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. (marca supermax ou embramac,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 100 unidades de luva de procedimento

300

POLARFIX

R$ 25,96

R$ 7.788,00

100

POLARFIX

R$ 45,00

R$ 4.500,00

1.000

CREMER

R$ 4,30

R$ 4.300,00

1.500

CREMER

R$ 2,61

R$ 3.915,00

200

CREMER

R$ 2,80

R$ 560,00

2.000

CREMER

R$ 1,85

R$ 3.700,00

2.000

CREMER

R$ 3,34

R$ 6.680,00
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EMBRAMAC
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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. (marca supermax ou embramac,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
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. (marca supermax ou embramac,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
par luva estéril 7,0, lubrificadas com pó
bioabsorvível,
com
formato
anatômico,
antiderrapante,
texturizada,
hipoalergênica,
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca
lengruber ou mucambo, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
par luva estéril 7,5, lubrificadas com pó
bioabsorvível,
com
formato
anatômico,
antiderrapante,
texturizada,
hipoalergênica,
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca
lengruber ou mucambo, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
par luva estéril 8,0, lubrificadas com pó
bioabsorvível,
com
formato
anatômico,
antiderrapante,
texturizada,
hipoalergênica,
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca
lengruber ou mucambo, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
par luva estéril 8,5, lubrificadas com pó
bioabsorvível,
com
formato
anatômico,
antiderrapante,
texturizada,
hipoalergênica,
esterilizadas por raio gamma ou eto. (marca
lengruber ou mucambo, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade malha tubular ortopédica 6cm. (marca
cremer, mso ou polarfix, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade malha tubular ortopédica 10cm. (marca
cremer, mso ou polarfix, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade malha tubular ortopédica 15cm. (marca
cremer, mso ou polarfix, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade malha tubular ortopédica 20cm. (marca
cremer, mso ou polarfix, conforme chamamento
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R$ 11,55

R$ 4.620,00

3.000

LEMGRUBER
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LEMGRUBER
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POLARFIX

R$ 3,14

R$ 471,00

200

POLARFIX
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público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 24 unidades fio categute simples 3.0,
com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 círculo.
caixa com 24 unidades fio categute simples 4.0,
com agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 círculo.
caixa com 24 unidades nylon 2.0, cuticular, com
agulha 3,0cm triangular, 3/8 círculo. (marca
shalom ou johnson & johnson, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, com
agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. (marca
shalom ou johnson & johnson, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, com
agulha 3,0cm triangular, 3/8 círculo. (marca
shalom ou johnson & johnson, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 24 unidades nylon 3.0, cuticular, com
agulha 3,0cm triangular, 1/2 círculo. (marca
shalom ou johnson & johnson, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 24 unidades nylon 4.0, cuticular, com
agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. (marca
shalom ou johnson & johnson, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 24 unidades nylon 5.0, cuticular, com
agulha 2,0cm triangular, 3/8 círculo. (marca
shalom ou johnson & johnson, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 100ml soro fisiológico sistema fechado.
(marca baxter, equiplex ou segmenta, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 250ml soro fisiológico sistema fechado.
(marca baxter, equiplex ou segmenta, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 500ml soro fisiológico sistema fechado.
(marca baxter, equiplex ou segmenta, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 1.000ml soro fisiológico sistema
fechado. (marca baxter, equiplex ou segmenta,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
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TECHNOFIO

R$ 52,69
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4

TECHNOFIO

R$ 40,80

R$ 163,20
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SHALON

R$ 19,25

R$ 1.925,00

100

SHALON
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R$ 1.920,00

100

SHALON

R$ 19,25

R$ 1.925,00
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SHALON
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R$ 1.920,00
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SHALON

R$ 19,25

R$ 3.850,00
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SHALON
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3.000
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R$ 1,31

R$ 3.930,00
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EUROFARMA

R$ 1,40

R$ 5.600,00
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EUROFARMA

R$ 1,53
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R$ 2,41
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bolsa com 250ml soro glico-fisiológico sistema
fechado. (marca baxter, equiplex ou segmenta,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 500ml soro glico-fisiológico sistema
fechado. (marca baxter, equiplex ou segmenta,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 1.000ml soro glico-fisiológico sistema
fechado. (marca baxter, equiplex ou segmenta,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 250ml soro glicosado sistema fechado.
(marca baxter, equiplex ou segmenta, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 500ml soro glicosado sistema fechado.
(marca baxter, equiplex ou segmenta, conforme
chamamento público n.º 002/2009 - catálogo de
marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
bolsa com 500ml soro ringer com lactato sistema
fechado. (marca baxter, equiplex ou segmenta,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 100 unidades dispositivo de punção
venosa periférica (scalp) n.º 19. (marca bd,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 100 unidades dispositivo de punção
venosa periférica (scalp) n.º 21. (marca bd,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 100 unidades dispositivo de punção
venosa periférica (scalp) n.º 23. (marca bd,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
caixa com 100 unidades dispositivo de punção
venosa periférica (scalp) n.º 25. (marca bd,
conforme chamamento público n.º 002/2009 catálogo de marcas e produtos de materiais médico
hospitalares).
unidade seringa descartável com agulha 1ml.
(marca bd ou injex, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade seringa descartável sem agulha 3ml.
(marca bd ou injex, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade seringa descartável sem agulha 5ml.

3.500

SEGMENTA

R$ 1,81

R$ 6.335,00

3.500

EUROFARMA

R$ 1,74

R$ 6.090,00

1.000

SEGMENTA

R$ 2,41

R$ 2.410,00

2.500

SEGMENTA

R$ 1,42

R$ 3.550,00

3.000

SEGMENTA

R$ 1,64

R$ 4.920,00

2.000

SEGMENTA

R$ 1,64

R$ 3.280,00

15

BD

R$ 87,70

R$ 1.315,50

200

BD

R$ 75,90

R$ 15.180,00

150

BD

R$ 75,90

R$ 11.385,00

50

BD

R$ 75,90

R$ 3.795,00

3.000

INJEX

R$ 0,17

R$ 510,00

30.000

INJEX

R$ 0,11

R$ 3.300,00

30.000

INJEX

R$ 0,12

R$ 3.600,00
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110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120
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(marca bd ou injex, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade seringa descartável sem agulha 10ml.
(marca bd ou injex, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade seringa descartável sem agulha 20ml.
(marca bd ou injex, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 08. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 10. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 12. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 14. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 16. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 18. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 20. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 22. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
caixa com 10 unidades sonda foley n.º 24. (marca
solidor ou medvein, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda nasogástrica longa n.º 16. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda nasogástrica curta n.º 18. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda nasogástrica longa n.º 18. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda nasogástrica curta n.º 20. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento

36

20.000

INJEX

R$ 0,20

R$ 4.000,00

20.000

INJEX

R$ 0,26

R$ 5.200,00

5

SOLIDOR

R$ 16,77

R$ 83,85

5

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 67,50

5

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 67,50

5

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 67,50

10

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 135,00

15

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 202,50

15

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 202,50

15

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 202,50

15

SOLIDOR

R$ 13,50

R$ 202,50

100

MEDSONDA

R$ 0,50

R$ 50,00

100

MEDSONDA

R$ 0,48

R$ 48,00

100

MEDSONDA

R$ 0,64

R$ 64,00

100

MEDSONDA

R$ 0,48

R$ 48,00
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133

público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda nasogástrica longa n.º 20. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda nasogástrica curta n.º 22. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda nasogástrica longa n.º 22. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 06. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 08. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 10. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 12. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 14. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 16. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 18. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda uretral n.º 20. (marca embramed ou
medsonda, conforme chamamento público n.º
002/2009 - catálogo de marcas e produtos de
materiais médico hospitalares).
unidade sonda para aspiração traqueal n.º 06.

134

unidade sonda para aspiração traqueal n.º 08.

700

MEDSONDA

R$ 0,33

R$ 231,00

135

unidade sonda para aspiração traqueal n.º 16.

700

MEDSONDA

R$ 0,39

R$ 273,00

136

unidade sonda para aspiração traqueal n.º 20.
unidade sonda para entubação endotraqueal
pvc n.º 2,0 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal
pvc n.º 2,5 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal
pvc n.º 3,0 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal
pvc n.º 3,5 com caff.

700

MEDSONDA

R$ 0,47

R$ 329,00

100

SOLIDOR

R$ 2,25

R$ 225,00

100

SOLIDOR

R$ 2,25

R$ 225,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

137
138
139
140

em
em
em
em

100

MEDSONDA

R$ 0,75

R$ 75,00

100

MEDSONDA

R$ 0,65

R$ 65,00

100

MEDSONDA

R$ 0,85

R$ 85,00

150

MEDSONDA

R$ 0,32

R$ 48,00

150

MEDSONDA

R$ 0,34

R$ 51,00

150

MEDSONDA

R$ 0,34

R$ 51,00

150

MEDSONDA

R$ 0,35

R$ 52,50

150

MEDSONDA

R$ 0,35

R$ 52,50

150

MEDSONDA

R$ 0,39

R$ 58,50

150

MEDSONDA

R$ 0,43

R$ 64,50

150

MEDSONDA

R$ 0,46

R$ 69,00

700

MEDSONDA

R$ 0,32

R$ 224,00
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154

unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 4,0 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 4,5 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 5,0 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 5,5 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 6,0 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 6,5 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 7,0 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 7,5 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 8,0 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 8,5 com caff.
unidade sonda para entubação endotraqueal em
pvc n.º 9,0 com caff.
unidade sonda para nutrição enteral.
unidade sonda nasogástrica curta n.º 16. (marca
embramed ou medsonda, conforme chamamento
público n.º 002/2009 - catálogo de marcas e
produtos de materiais médico hospitalares).
unidade pinça kelly reta 12cm.

155

unidade pinça anatômica 12cm.

50

ABC

R$ 3,94

R$ 197,00

156

unidade pinça anatômica dente de rato 12cm.

50

ABC

R$ 4,28

R$ 214,00

157

unidade tesoura reta 12cm.

50

ABC

R$ 6,73

R$ 336,50

158

unidade pinça kocher 12cm.

50

ABC

R$ 12,54

R$ 627,00

159

unidade pinça mosquito 10cm.

50

ABC

R$ 9,15

R$ 457,50

160

unidade pinça anatômica 10cm.

50

ABC

R$ 3,80

R$ 190,00

161

unidade pinça kelly curva 12cm.

50

ABC

R$ 9,40

R$ 470,00

162

unidade tesoura mayo reta.

50

ABC

R$ 11,39

R$ 569,50

163

unidade tesoura mayo curva.

50

ABC

R$ 11,39

R$ 569,50

164

unidade cabo de bisturi n.º 15 12cm.

50

ABC

R$ 3,60

R$ 180,00

165

unidade cabo de bisturi n.º 22 12cm.

50

ABC

R$ 3,60

R$ 180,00

166

unidade pinça tentacânula.

50

ABC

R$ 2,89

R$ 144,50

167

20

MILLENIUN

R$ 25,85

R$ 517,00

20

ARTINOX

R$ 48,64

R$ 972,80

20

ABC

R$ 18,00

R$ 360,00

20

ABC

R$ 12,65

R$ 253,00

171

unidade cuba rim de alumínio.
unidade bandeja de alumínio para preparo de
medicações, 30x20x04cm.
unidade pinça kelly longuete 21cm.
unidade tesoura spencer reta para retirada de
pontos 13cm.
unidade pinça adson sem dente 12cm.

10

ABC

R$ 4,53

R$ 45,30

172

unidade pinça adson com dente 12cm.

10

ABC

R$ 4,76

R$ 47,60

173

unidade tesoura íris curva 12cm.

20

ABC

R$ 6,85

R$ 137,00

174

unidade tesoura íris reta 12cm.

20

ABC

R$ 6,85

R$ 137,00

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

168
169
170

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

100

SOLIDOR

R$ 1,82

R$ 182,00

200

SOLUMED

R$ 8,19

R$ 1.638,00

100

MEDSONDA

R$ 0,39

R$ 39,00

50

ABC

R$ 9,40

R$ 470,00
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unidade tesoura metzenbaum 15cm.
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10

ABC

39
R$ 12,41

R$ 124,10

ABC
R$ 12,70
R$ 127,00
unidade pinça rochester pean 16cm reta.
10
unidade caixa para esterilização em alumínio com
FORTINOX
R$ 125,45
R$ 627,25
177
5
inóx perfurada, com medidas de 28x14x6cm.
unidade porta agulhas mayo hegar 17cm com
ABC
R$ 15,62
R$ 312,40
178
20
widia.
Total Geral Registrado para o Pregão Presencial 34/2013 é de R$ 355.360,16 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta
reais e dezesseis centavos)
176

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de Licitação, INEXIGIBILIDADE Nº 39/2013,
concernente a: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ CISCENOP, credenciado através do Chamamento Público nº 01/2011, para prestação de serviços na área de saúde, para
atendimento aos pacientes oriundos do SUS - Sistema Único de Saúde do Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a(s) empresa(s):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP sendo o valor o de R$
810.000,00 (oitocentos e dez mil reais).
III – A convocação da(s) empresa(s) adjudicatária(s) para a assinatura do respectivo instrumento contratual, previstos nos
Itens 2.4 e 2.5 do Edital dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 77/2013
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no
CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público a contratação da empresa abaixo relacionada. O contrato decorre do processo
licitatório denominado INEXIGIBILIDADE nº 39/2013, homologado em 06 de Maio de 2013.
EMPRESA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP.
OBJETO: Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ CISCENOP, credenciado através do Chamamento Público nº 01/2011, para prestação de serviços na área de saúde, para
atendimento aos pacientes oriundos do SUS - Sistema Único de Saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais).
PRAZOS: 06 meses para Execução e 06 Meses para Vigência do respectivo contrato, ambos contados a partir de sua
assinatura.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 151/2013
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização
do Exmo. Prefeito Sr. Claudemir Romero Bongiorno, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta Licitação, na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços, tipo menor preço para o seguinte: Aquisição de gêneros
alimentícios para a cozinha do Pronto Atendimento Municipal 24 horas.
As propostas deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município, até as 08:45 do dia 11 de Junho de
2013. A abertura e julgamento das propostas estão marcados para as 09:30 do dia 11 de Junho de 2013.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado,
no horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de
Licitações.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Maio de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 150/2013
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização
do Exmo. Prefeito Sr. Claudemir Romero Bongiorno, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta Licitação, na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço para o seguinte: Aquisição de garrafas térmicas para todos os
estabelecimentos da Secretaria Municipal de Saúde.
As propostas deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município, até as 08:45do dia 10 de Junho de
2013. A abertura e julgamento das propostas estão marcados para as 09:30 do dia 10 de Junho de 2013.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado,
no horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de
Licitações.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 111/2013
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização
do Exmo. Prefeito Sr. Claudemir Romero Bongiorno, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta Licitação, na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço para o seguinte: Aquisição de pinças para as unidades básicas de saúde
do Município de Cianorte.
As propostas deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município, até as 13:45 do dia 07 de junho de
2013. A abertura e julgamento das propostas estão marcados para as 14:30 do dia 07 de junho de 2013.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado,
no horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de
Licitações.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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3° TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 257/2012 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 280/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE – ESTADO DO PARANÁ E
A EMPRESA PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito Público com sede á Avenida Goiás
nº 100, inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno,
Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.531-3 /Pr. e do CPF nº 258.569.019-91; e
CONTRATADA: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 09.396.523/0001-73, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá - PR, na Rua Néo Alves Martins, 1842,
CEP 87.013-060, telefone (44) 3029-2299, neste ato representada por Ágatha Kelly Garcia Bravo, Portador da Cédula de Identidade
RG nº 9.483.016-8 SSP/PR, e do CPF nº 081.216.699-01.
Cláusula Primeira: O presente termo de aditamento tem por objeto o acréscimo de 25% no valor geral dos serviços a serem
prestados.
Item

01

02

03

04

05

Descrição do Lote 01
dieta
nutricionalmente
completa,
apresentando
1,2cal/m,l, sendo normocalórica e normoprotéica,
indicada para pessoas com desnutrição calóricoprotéica,
doenças
neurológicas
e
anorexia,
nutricionalmente completo com 1,2cal/ml. isento de
sacarose, lactose e glúten, caixa com 1 litro.
alimento líquido, pronto para uso e nutricionalmente
completo, possui uma mistura de proteínas (caseinato
de cálcio, proteína isolada do soro do leite e proteína
isolada de soja), para uso enteral e/ou oral, possui sabor
baunilha, nutricionalmente completo com 1,5cal/ml.
isento de sacarose, lactose e glúten, caixa com 1 litro.
kit semanal com alimento nutricionalmente completo
para nutrição enteral ou oral, para 1.200kcal/dia,
contendo 7 litros de alimento nutricionalmente
completo para nutrição enteral ou oral, 7 frascos
descartáveis de 300ml cada, 7 equipos simples, 4
seringas de 20ml cada, fórmula nutricionalmente
completa, com seus nutrientes em percentuais normais e
baixa osmolalidade, indicada para atender às
necessidades nutricionais na manutenção ou
recuperação do estado nutricional, isento de lactose e
glúten, 100% proteína isolada de soja, sabor baunilha.
lata com 400grs., de nutrição completa e balanceada
com o exclusivo sistema de carboidrato slow release
(liberação lenta), especialmente desenvolvido para
perda de peso e controle glicêmico e para controle
metabólico, contém uma mistura de gorduras saudável e
uma mistura única de carboidratos pateneada que ajuda
melhorar a resposta glicêmica; diferente dos
suplementos e shakes utilizados para a perda de peso,
com um exclusivo carboidrato de liberação lenta
(fibersol), que potencializa a saciedade e, ao mesmo
tempo, diminui os níveis glicêmicos.
caixa com 200ml. nutrição enteral precoce/mínima em
terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de
nutrição parenteral para enteral, síndrome do intestino
curto e outros distúrbios absortivos moderados a graves,
alergia alimentar ao leite de vaca, de soja, a
hidrolisados e a múltiplas proteínas, com estado

Quantida
Marca Ofertada
de

Valor Unitário
Registrado

Valor Total
Registrado

20

Prodiet/ Trofic
Basic

R$ 22,70

R$ 454,00

12

Prodiet/ Trophic
1.5

R$ 37,60

R$ 451,20

12

Nestle/
Isosource Soya
Nutrimed/
Biosani

R$ 189,15

R$ 2.269,80

7

Nestle/
Novasource GC

R$ 61,10

R$ 427,70

7

-

-

-
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nutricional comprometido, placebo para diagnóstico de
alergia alimentar.
caixa com 200ml. suplemento hipercalórico,
Prodiet/
R$ 13,05
normoprotéico e normolipídico, indicado para recuperar
7
Energizip
ou manutenção do estado nutricional.
sachê com 90 gramas de alimento nutricionalmente
completo para dieta enteral ou oral, com alto teor de
aminoácidos ramificados, muito baixo teor de
Support/
R$ 34,90
aminoácidos aromáticos, não contém glúten, indicado
1
Nutrison Adv.
para pacientes hepatopatas, que necessitam de uma
Hepato
dieta com alto teor de aminoácidos ramificados e muito
baixo teor de aminoácidos aromáticos.
alimento composto por 3 tipos de enzimas digestivas
R$ 84,80
essenciais para digestão de proteínas, gorduras e lactose
1
Enzylacto
(gordura do leite).
Total Geral Aditivado para o Lote 01 R$ 3.879,00 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Descrição do Lote 02
lata de fórmula infantil semi-elementar, à base de
hidrolisado protéico hipoalergênico, 40% da gordura
sob a forma de triglicérides de cadeia média (tcm) e
maltodextrina; é enriquecida com, nucleotídeos, lcpufas, vitaminas,
minerais, ferro e outros
oligoelementos, com os seguintes ingredientes:
maltodextrina, proteína hidrolisada de soro de leite,
triglicérides de cadeia média, amido de batata, oleína de
palma, óleo de girassol com alto teor oléico, óleo de
canola, sais minerais, óleo de girassol, óleo de semente
de cassis, óleo de peixe, vitaminas, nucleotídeos, lcarnitina. não contém glúten.
caixa com 1 litro de alimento nutricionalmente
completo para nutrição enteral ou oral, com nutrientes
em percentuais normais e baixa osmolalidade, indicado
para atender às necessidades nutricionais na
manutenção ou recuperação do estado nutricional,
isento de lactose e glúten, 100% proteína isolada de
soja, densidade calórica 1,2kcal/ml, conforme termo de
referência anexo.
caixa com 1 litro de alimento nutricionalmente
completo para nutrição enteral ou oral, com nutrientes
em percentuais normais e baixa osmolalidade, indicado
para atender às necessidades nutricionais na
manutenção ou recuperação do estado nutricional,
isento de lactose e glúten, 100% proteína isolada de
soja, densidade calórica 1,5kcal/ml, conforme termo de
referência anexo.
caixa com 200ml de suplemento oral completo para
pacientes submetidos à diálise, acrescido de fibras
alimentares, isento de sacarose, lactose e glúten, com
densidade calórica de 1.500kcal/ml, sabor baunilha.
unidade frasco para alimentação enteral.
unidade equipo para alimentação enteral.
frasco com 250ml de mct com age com 75% de
triglicerídeos de cadeia média e 25% de age (óleo de
milho).
caixa com 10 sachês 10 gramas cada de colágeno
alimento protéico para preparo de bebida que favorece a

Quantida
Marca Ofertada
de

R$ 427,70

R$ 34,90

R$ 84,80

Valor Unitário
Registrado

Valor Total
Registrado

12

Nestle/ Alfare

R$ 210,00

R$ 2.520,00

7

Nestle/ Isosource
Soya

R$ 16,20

R$ 113,40

7

Nestle/ Isosource
1.5

R$ 27,00

R$ 189,00

10

Prodiet/
Renalmax

R$ 10,50

R$ 105,00

50

Nutrimed

R$ 0,85

R$ 42,50

50

Biosani

R$ 1,45

R$ 72,50

2

Vitafor/ MCT c/
AGE

R$ 44,00

R$ 88,00

2

Gelamin

R$ 28,40

R$ 56,80
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quantidade ideal de colágeno hidrolisado com vitaminas
e minerais.
Total Geral Aditivado para o Lote 02 R$ 3.187,20 (três mil cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)

Item

01

02

03

04

05

Descrição do Lote 03

Quantida
Marca Ofertada
de

Valor Unitário
Registrado

Valor Total
Registrado

lata com 400grs de fórmula em pó, com nutrição
completa e balanceada, especialmente desenvolvida
Danoni/ Fortini
R$ 17,60
7
R$ 123,20
para atender às necessidades de crianças de 01 a 10
Pó
anos, conforme termo de referência anexo.
lata com 400grs de fórmula em pó, com nutrição
completa e balanceada, contribuindo para recuperação
nutricional de pessoas debilitadas, com sabor baunilha,
com maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro
de leite, sacarose, caseinto de potássio obtido do leite de
vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos
Nestle/ Nutren
R$ 29,90
de cadeia média, óleo de milho, lecitina de soja, fosfato
12
R$ 358,80
1.0
de sódio, fosfato de potássio, vitaminas (vitamina a,
vitamina d, vitamina e, vitamina k, vitamina c, vitamina
b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido fólico,
ácido pantotênico, vitamina b12, tiamina e taurina),
cloreto de magnésio, carbonato de cálcio, bitartarato de
colina, cloreto de cálcio, minerais (man
frasco de suplemento nutricional, hipercalórico e
Fresenius/
R$ 15,60
1
R$ 15,60
hiperprotéico com adição de fibras e óleo de peixe.
Fresubin Lipid
frasco com 800 gramas de dieta nutricionalmente
completa e normocalórica na diluição padrão, fórmula a
base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas,
Support/
R$ 25,00
5
R$ 125,00
hipossódica, isenta de lactose, sacarose e glúten,
Nutrison Soya
indicada para pacientes em risco nutricional, anorexia,
idosos, cardiopatas e distúrbios neurológicos.
lata com 400grs., nutrição enteral precoce/mínima em
terapia intensiva neonatal e pediátrica, transição de
nutrição parenteral para enteral, síndrome do intestino
curto e outros distúrbios absortivos moderados e graves,
R$ 145,30
7
Support Neocate
R$ 1.017,10
alergia alimentar (ao leite de vaca, de soja, a
hidrolisados e a múltiplas proteínas), com estado
nutricional comprometido, placebo para diagnóstico de
alergia alimentar.
Total Geral Aditivado para o Lote 03 R$ 1.639,70 (hum mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos)

TOTAL GERAL ADITIVADO PARA A ATA Nº 257/2012 (lotes 01, 02 e 03) – R$ 8.705,90 (oito mil, setecentos e cinco reais e
noventa centavos)
1.1 – Com este aditivo de R$ 8.705,90 (oito mil, setecentos e cinco reais e noventa centavos) o valor do ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS passará de R$ $ 36.597,50 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) para
R$ 45.303,40 (quarenta e cinco mil, trezentos e três reais e quarenta centavos).
Cláusula Segunda: 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.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo indicadas, para que se produza o necessário efeito legal.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 02 de maio de 2013.

Ágatha Kelly Garcia
Bravo

Claudemir Romero
Bongiorno
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PROMISSE
COMÉRCIO DE
MATERIAIS
MÉDICOS
HOSPITALARES
LTDA

PREFEITO

1° TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 186/2012 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE
34/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE – ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA M. A.
PARISI E CIA LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito Público com sede á Avenida Goiás
nº 100, inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno,
Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.531-3 /Pr. e do CPF nº 258.569.019-91; e
CONTRATADA: M. A. PARISI E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 68.851.757/0001-22, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na cidade de Cianorte, na Avenida Santa Catarina, 666, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-1184, neste ato
representada por Jacira Francisco Parisi, Portador da Cédula de Identidade RG nº 5.141.614-7 SSP-PR, e do CPF nº 555.595.819-68.
Cláusula Primeira: O presente termo de aditamento tem por objeto o acréscimo de 25% no valor geral dos serviços a serem
prestados.
1.1 – Com este aditivo de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) o valor do CONTRATO passará de R$ $ 408.000,00
(quatrocentos e oito mil reais) para R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais).
Cláusula Segunda: 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.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo indicadas, para que se produza o necessário efeito legal.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de maio de 2013.

Jacira Francisco Parisi
M. A. PARISI E CIA
LTDA

Claudemir Romero
Bongiorno
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de Licitação, DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2013,
concernente a: Contratação de empresa para prestação de serviços de radiologia no Pronto Atendimento Municipal.
II – A contratação da empresa:
SANTANA & FAVERO LTDA sendo o valor o de R$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais), com fundamento
no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 83/2013
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no
CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público a contratação da empresa abaixo relacionada. O contrato decorre do processo
licitatório denominado DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2013, homologado em 08 de maio de 2013.
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EMPRESA: SANTANA & FAVERO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de radiologia no Pronto Atendimento Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e
quinhentos reais).
PRAZOS: 90 dias para Execução e 90 dias para Vigência do respectivo contrato, ambos contados a partir de sua assinatura.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento
A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através do CHAMAMENTO PUBLICO 001/2011
para Credenciamento de pessoas jurídicas na área de saúde CREDENCIOU, para futuras contratações de prestação de serviços de
saúde nesta data a(s) seguinte(s) empresa(s):
- ALMEIDA GOMES & GOMES LTDA - ME
Secretaria Municipal de Saúde, em 10 de maio de 2013.
_______________________
Rogério Sossai
Presidente da Comissão para
Credenciamento

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 366/2011
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA
VIVO S.A. ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO Nº 296/2011.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 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:
VIVO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Higienópolis 1365, na cidade de Londrina, CEP: 86.015-010,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.449.992/0001-64, neste ato representada pelos Srs. José Oscar Azevedo Junior, portador da Cédula
de Identidade RG nº 299123625 e do CPF nº 032.860.479-88 e Alan Ricardi Laranjeira portador da Cédula de Identidade RG nº
19670042-3 e do CPF 026.375.929-66, residente e domiciliado em Londrina.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 1.139,40 (um mil e cento e trinta e nove reais e quarenta centavos),
conforme tabela abaixo:
Unidades
Valor
Valor
Valor
Item
Prazo
Especificações
Unitário
Mensal
6 meses
12
R$ 60,00
R$ 360,00
6
Assinatura Básica - 12 meses
4
R$ 5,00
12
6
Tarifa Zero intra - grupo - 12
R$ 60,00
R$ 360,00
5
R$ 5,00
meses
meses
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Unidades

Prazo

Especificações

6 meses

Acesso banda larga móvel 3G
com velocidade de até 1.2 Mbps e
franquia mínima de consumo de
2Gb, possibilitando a redução da
velocidade após consumo da
franquia evitando a cobrança de
excedente-Plano - 12 meses –
com fornecimento do modem.

46

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor
6 meses

R$ 69,90

R$ 69,90

R$ 419,40

01

Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:
06.001.0412200042.027 – Encargos Gerais do Municipio – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros PJ Fonte 000 e 510.
Cláusula Terceira:
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, 22 de abril de 2013.

José Oscar Azevedo Junior
VIVO S.A.
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

Alan Ricardi Laranjeira
VIVO S.A.
Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
241/2012 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 211/2012.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 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:
Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 10.333.487/0001-88, com sede na cidade de Cianorte, Estado do
Paraná, à Rua Corumbá 381, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-9330, por seu representante legal o Sr. Adilson Meneses portador
da Cédula de Identidade 7.332.474-2 e do CPF 004.710.269-13.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até 04/09/2013.
Cláusula Segunda:
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.
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2013.
Adilson Meneses
Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 40/2013
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a empresa
Editora Expressão Ltda para a aquisição de Livros - Coleção Cidadania, para a Secretaria Municipal de Educação, mediante
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 79/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico n o 100, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, e a empresa Editora Expressão Ltda, com sede à com sede à Rua Marechal Deodoro, nº 630,
conjunto 505, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.010-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.413.687/0001-03.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 40/2013.
OBJETO: Contratação da EDITORA EXPRESSÃO LTDA para aquisição de Livros - Coleção Cidadania, para a Secretaria
Municipal de Educação.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 13.435,50 (treze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e
cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 41/2013
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a empresa
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ para a que os atletas do Município de Cianorte possam participar das competições
realizadas por esta Federação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal
n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 80/2013-LCT-PMC
PARTES:
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MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico n o 100, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, e a empresa FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ, com sede à Rua Caetano Marchesini nº
850, Bairro Portão, CEP: 81.070.110, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.256.570/0001-10.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 41/2013.
OBJETO: Contratação de Serviços da FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDÔ, para que os atletas do Município de
Cianorte possam participar das competições realizadas por esta Federação.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 3.560,00 (três mil e quinhentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 38/2013
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a empresa
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO para a participação dos atletas no Município de Cianorte nas competições
oficiais realizadas no Estado, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal
n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 76/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico n o 100, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, e a empresa FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWONDO, com sede à Rua Natal, 87A,
Sala 6, Centro, CEP: 86020-230, na cidade de Londrina, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.064.116/0001-23.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2013.
OBJETO: Contratação da FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAEKWOND, para a participação dos atletas no Município de
Cianorte nas competições oficiais realizadas no Estado.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 6.875,00 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 58/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 94, concernente a: Contratação de empresa para realização de exames de brucelose e tuberculose no rebanho leiteiro
das Associações Rurais do Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Splendor & Splendor Ltda Me, como vencedora do lote único no
valor total de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de abril de 2013.
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Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 94/2013 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. 60/13, homologado em 06/05/2013.
Valor Homologado: R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais).
Objeto: Aquisição de tambores de emulsão asfáltica para aplicação em buracos nas vias públicas do Município de Cianorte e
de seus Distritos.
Empresa: Casa do Asfalto Distribuidora Ind. e Comércio de Asfalto Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
Marca
registrado
TAMBOR DE EMULSAO ASFALTICA RLR$ 389,00
R$ 38.900,00
C. A.
1
100
1C COM 200 QUILOS

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de maio de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 42/2013
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a empresa
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO para pagamento de taxas referentes à participação das equipes de
Cianorte, nas competições organizadas pela mesma, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo
25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 82/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico n o 100, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, e a empresa FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO, com sede à Rua
Marechal Deodoro da Fonseca nº 869, 15º andar, Conjs 1505/06, CEP: 80.011-970, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 75.971.564/0001-70.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 42/2013.
OBJETO: Contratação da Federação Paranaense de Futebol de Salão, para pagamento de taxas referentes à participação das
equipes de Cianorte, nas competições organizadas pela mesma.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 10.120,00 (dez mil, cento e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 90/2013, modalidade Pregão Presencial,
Processo 133, concernente a: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças e serviços em eletrodomésticos para Escolas e
Centros de Educação Infantil Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Refrithor Refrigeração Ltda Me, como vencedora do lote único
no valor total de R$ 53.085,00 (cinquenta e três mil e oitenta e cinco reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 95/2013 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. 90/13, homologado em 07/05/2013.
Valor Homologado: R$ 53.085,00 (cinquenta e três mil e oitenta e cinco reais).
Objeto: Aquisição de peças e serviços em eletrodomésticos para Escolas e Centros de Educação Infantil Municipal.
Empresa: Refrithor Refrigeração Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
Qtde
Especificações
Valor unitário registrado
Valor total
Marca
1

15

Coxim original para centrífuga
de roupa arno

R$ 6,00

90,00

Arno

2

15

Coxim original para centrífuga
de roupa muller

R$ 6,00

90,00

Muller

3

5

Haste para centrífuca de roupa
arno

R$ 30,00

150,00

Arno

4

5

Haste para centrífuca de roupa
muller

R$ 30,00

150,00

Muller

5

5

Sapata de freio para centrífuga
de roupa arno

R$ 10,00

50,00

Arno

6

5

Sapata de freio para centrífuga
de roupa muller

R$ 10,00

50,00

Muller

7

5

Cabo com varistor para
centrífuga de roupa arno

R$ 28,00

140,00

arno

8

5

Cabo com varistor para
centrífuga de roupa muller

R$ 28,00

140,00

Muller

9

5

Cabo de ligação para centrífuga
de roupa arno

R$ 25,00

125,00

arno

10

5

Cabo de ligação para centrífuga
de roupa muller

R$ 25,00

125,00

Muller

11

5

Tampa para centrífuga de roupa
arno

R$ 30,00

150,00

arno

12

5

Tampa para centrífuga de roupa
muller

R$ 30,00

150,00

Muller

13

20

Cabo de energia original para
ferro de passar roupas Black e
Decker

R$ 20,00

400,00

Black e decker

14

20

Bucha do cabo de energia para

R$ 5,00

100,00

Black e decker
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ferro de passar roupas Black e
Decker
15

20

Jogo de engrenagens, com duas
peças, para ferro de passar
roupas Black e Decker

16

20

Cabo de energia original para
liquidificador industrial

R$ 25,00

500,00

Condupar

17

20

Cabo de energia original para
extrator de sucos industrial

R$ 25,00

500,00

Condupar

18

10

Mangueira de entrada de água
para lavadora de roupas

R$ 15,00

150,00

AFA

19

10

Tubo de centrifugação para
lavadora de roupas

R$ 38,00

380,00

Alado

20

10

Eixo do agitador para lavadora
de roupas

R$ 38,00

380,00

Alado

21

10

Correia para lavadora de roupas

R$ 25,00

250,00

Gueiti

22

10

Banda de freio para lavadora de
roupas

R$ 15,00

150,00

Thormaqui

23

10

Tirantes para lavadora de roupa

R$ 4,00

40,00

Brastemp

24

10

Atuador do freio para lavadora
de roupas

R$ 80,00

800,00

Emicol

25

10

Controle eletrônico para
lavadora de roupas

R$ 130,00

1.300,00

Emicol

26

10

Retentor do tanque para
lavadora de roupas

R$ 30,00

300,00

Sabo

27

10

Rolamento da base para
lavadora de roupas

R$ 25,00

250,00

Nsk

28

10

Jogo de games para lavadora de
roupas

R$ 20,00

200,00

Alado

29

10

Placa eletrônica para lavadora
de roupas

R$ 220,00

2.200,00

E p placas eletrônicas

30

25

Metros de mangueira plástica
para fogão a gás

R$ 15,00

375,00

Superflex

31

25

Mangueira nitrada (aço) para
fogão a gás

R$ 45,00

1.125,00

Superflex

32

30

Válvula de pressão para fogão
industrial

R$ 45,00

1.350,00

Jakwal

33

35

Lã de vidro, com limpeza geral,
para fogão a gás 6 bocas

R$ 200,00

7.000,00

Lã gadari

34

35

Lã de vidro, com limpeza geral,
para fogão a gás 4 bocas

R$ 150,00

5.250,00

Lã gadari

35

15

Termostato para bebedouro
refrigerado Latina

R$ 70,00

1.050,00

Robertoslau

36

15

Torneira para bebedouro
refrigerado Latina

R$ 25,00

375,00

Latina

37

15

Cabo de energia para bebedouro
refrigerado Latina

R$ 25,00

375,00

Condupar

38

15

Mão de obra para troca de peças
em centrífuga Arno e Muller

R$ 40,00

600,00

---

R$ 30,00

600,00

Black e decker
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15

Mão de obra para conserto de
ferro de passar roupa Black e
Decker

R$ 25,00

375,00

---

60

Mão de obra para conserto de
liquidificador ou batedeira
Arno, Walita ou Britânia

R$ 25,00

1.500,00

---

40

Mão de obra para conserto de
extrator de sucos Arno, Walita
ou Britânia

R$ 40,00

1.600,00

---

10

Mão de obra com troca de peças
simples para conserto de
lavadora de roupas Consul, LB
Mondial e LB Eletrônica

R$ 50,00

500,00

---

43

10

Mão de obra para revisão geral
em lavadora de roupas Consul,
LB Mondial e LB Eletrônica

R$ 80,00

800,00

---

44

70

Mão de obra para regulagem de
chamas e limpeza de injetores
em fogão a gás

R$ 80,00

5.600,00

---

45

70

Mão de obra para conserto em
bebedouro refrigerado Latina

R$ 40,00

2.800,00

---

46

50

Mão de obra para conserto de
caixa de inox de bebedouro
industrial 100 litros

R$ 250,00

12.500,00

---

39

40

41

42

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de maio de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 003/2013
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. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do dia 17 de Junho de 2013,
na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor
preço. Objeto: Contratação de empresa para construção de uma capela mortuária, a ser executada na quadra 02, lote 14, do Distrito de
Vidigal, Município de Cianorte, com área total de 202,49m². Valor Máximo: R$ 240.581,02 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e
oitenta e um reais e dois centavos). Prazo para execução: 180 (cento e oitenta) dias. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. Informações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 36196209 e 3619-6210. Cianorte, 17 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 004/2013
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 10:30 horas do dia 17 de Junho de
2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo
menor preço. Objeto: Contratação de empresa para construção de uma capela mortuária, com área a construir de 204,73m², no distrito
de São Lourenço, Município de Cianorte. Valor Máximo: R$ 240.210,55 (duzentos e quarenta mil, duzentos e dez reais e cinquenta e
cinco centavos). Prazo para execução: 180 (cento e oitenta) dias. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser
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examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210.
Cianorte, 17 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 152/2013
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 16:30 horas do dia 06 de Junho de
2013, 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: Locação, montagem e desmontagem de dois transformadores temporários, a serem instalados no
centro de eventos Carlos Yoshito Mori, com instalação de extensão de rede, para uso nas festividades em comemoração ao 60º
aniversário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no
horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 153/2013
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 14:30 horas do dia 10 de Junho de
2013, 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 recargas de gás GLP, cilindo com 45kg e botijão com 13kg para as cozinhas das
Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no
horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 154/2013
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 16:00 horas do dia 10 de Junho de
2013, 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: Locação de quarenta sanitários químicos para o Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante
as festividades em comemoração ao 60º aniversário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no
horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 155/2013
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 9:30 horas do dia 12 de Junho de 2013,
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: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de malote e
correspondências dos órgãos da Administração em geral mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no
horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Maio de 2013.

53

Órgão Oficial Nº 0064

Sexta-feira, 17 de maio de 2013
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 156/2013
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 9:30 horas do dia 13 de Junho de 2013,
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 materiais de expediente e escolar para a Secretaria Municipal de Educação mediante
sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no
horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 157/2013
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 10:30 horas do dia 12 de Junho de
2013, 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: Locação de 1.100 metros de fechamento em lata frisada, para uso no Centro de Eventos Carlos
Yoshito Mori, durante as festividades em comemoração ao 60º aniversário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no
horário de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Maio de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

54

