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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 022/2016

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 01 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços de transporte de atletas que representam 
o Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 023/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 01 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de duas 
mil cestas básicas para distribuição gratuita às famílias assistidas pela política 
de assistência social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 024/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 16:30 horas 
do dia 01 de Março de 2016, 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 água mineral para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como, para 
os eventos pedagógicos e formação continuada a serem realizados durante o 
ano de 2016.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 025/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 04 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de horas de 
serviços com trator esteira, caminhão prancha, retroescavadeira, minicarre-
gadeira, pá carregadeira e motoniveladora para manutenção e conservação de 
estradas rurais e obras públicas.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 323/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 144/2015, homologado em 
21/08/2015.
Valor Homologado: R$ 202.245,06 (Duzentos e dois mil duzentos e quarenta 
e cinco reais e seis centavos).
Objeto: Registro de preços para eventual Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças 
para equipamentos odontológicos da Secretaria de Saúde.
Empresa: CIRÚRGICA MARINGÁ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 7 unidade espelho multifacetado para refletor kavo. KAVO 241,42 1.689,94 
2 7 unidade lâmpada 12x55 para refletor kavo. LUMINAR 16,00 112,00 
3 7 unidade protetor cabeçote para refletor kavo. KAVO 90,00 630,00 
4 7 unidade fiação completa para refletor kavo. KAVO 49,00 343,00 
5 7 unidade cabeçote para refletor kavo. KAVO 179,00 1.253,00 
6 7 serviço de troca do espelho multifacetado para refletor kavo. C.M. 145,00 1.015,00 
7 7 serviço de troca do cabeçote para refletor kavo. C.M. 150,00 1.050,00 
8 7 serviço de troca da fiação completa para refletor kavo. C.M. 150,00 1.050,00 
9 7 unidade seringa tríçlice para equipo kavo. KAVO 129,00 903,00 
10 14 unidade terminal triplo para equipo kavo. KAVO 62,00 868,00 
11 14 unidade válvula reguladora spray para equipo kavo. KAVO 180,00 2.520,00 
12 14 unidade válvula metálica para equipo kavo. KAVO 55,00 770,00 
13 42 unidade mangueira tripla para equipo kavo. KAVO 18,32 769,44 
14 91 unidade mangueira silicone para equipo kavo. KAVO 10,00 910,00 
15 7 serviço de troca de seringa tríplice para equipo kavo. C.M. 150,00 1.050,00 
16 14 serviço de troca de terminal triplo para equipo kavo. C.M. 150,00 2.100,00 
17 14 serviço de troca de válvula reguladora de ar para equipo kavo. C.M. 150,00 2.100,00 
18 14 serviço de troca de válvula metálica para equipo kavo. C.M. 150,00 2.100,00 
19 7 serviço de troca de mangueira para equipo kavo. C.M. 150,00 1.050,00 
20 14 unidade ponta do sugador para cuspideira KAVO 53,00 742,00 
21 57 unidade mangueira do sugador para cuspideira KAVO 4,50 256,50 
22 7 unidade cuba para cuspideira. KAVO 93,00 651,00 
23 7 unidade registro de água para cuspideira. KAVO 53,70 375,90 
24 7 unidade reservatório de água com tampa para cuspideira. KAVO 75,00 525,00 
25 7 unidade abafador para cuspideira. KAVO 27,90 195,30 
26 14 unidade suctores para cuspidera. KAVO 37,00 518,00 
27 14 unidade filtro separador de detritos para cuspideira. KAVO 29,60 414,40 

28 14 serviço de troca de mangueira do sugador e pontas para 
cuspidera. C.M. 150,00 2.100,00 

29 7 serviço de troca de registro de água para cuspideira. C.M. 150,00 1.050,00 

30 7 serviço de troca do reservatório de água com tampa para 
cuspideira. C.M. 150,00 1.050,00 

31 7 serviço de troca do abafador para cuspideira. C.M. 150,00 1.050,00 

32 7 serviço de troca de suctores e filtro separador de detritos para 
cuspideira. C.M. 150,00 1.050,00 

33 7 unidade placa central para cadeira kavo klinic. KAVO 615,00 4.305,00 
34 7 unidade placa pedal comando para cadeira kavo klinic. KAVO 150,00 1.050,00 
35 7 unidade moto redutor encosto para cadeira kavo klinic. KAVO 955,00 6.685,00 
36 7 unidade moto redutor assento para cadeira kavo klinic. KAVO 955,00 6.685,00 
37 7 unidade estofamento para cadeira kavo klinic. KAVO 480,00 3.360,00 
38 14 unidade suporte de braço para cadeira kavo klinic. KAVO 78,00 1.092,00 
39 7 unidade cabeceira standart completo para cadeira kavo klinic. KAVO 315,00 2.205,00 
40 7 unidade transformador para cadeira kavo klinic. KAVO 298,00 2.086,00 

41 7 serviço de troca da placa central e transformador para cadeira 
kavo klinic. C.M. 150,00 1.050,00 

42 7 serviço de troca do pedal comando para cadeira kavo klinic. C.M. 150,00 1.050,00 
43 14 serviço de troca do moto redutor para cadeira kavo klinic. C.M. 150,00 2.100,00 
44 7 serviço de troca de estofamento para cadeira kavo klinic. C.M. 150,00 1.050,00 

45 7 serviço de troca de suporte de braço e cabeceira para cadeira kavo 
klinic. C.M. 150,00 1.050,00 

46 7 unidade lâmpada 12x75 para fotopolimerizador kondortech. LUMINAR 37,00 259,00 
47 7 unidade ponteira foto para fotopolimerizador kondortech. KONDORTECH 330,00 2.310,00 
48 7 unidade espelho foto azul para fotopolimerizador kondortech. KONDORTECH 75,00 525,00 
49 7 unidade espelho foto térmico para fotopolimerizador kondortech. KONDORTECH 75,00 525,00 
50 7 unidade placa foto para fotopolimerizador kondortech. KONDORTECH 310,00 2.170,00 
51 7 unidade jogo cabo pistola para fotopolimerizador kondortech. KONDORTECH 110,00 770,00 
52 7 unidade temporizador para fotopolimerizador kondortech. KONDORTECH 105,00 735,00 
53 7 unidade soquete para fotopolimerizador kondortech. KONDORTECH 10,97 76,79 

54 7 serviço de troca de lâmpada e soquete para fotopolimerizador 
kondortech. C.M. 150,00 1.050,00 

55 7 serviço de troca da placa do fotopolimerizador kondortech. C.M. 150,00 1.050,00 
56 15 unidade rolamento para micro motor baixa rotação kavo. KAVO 32,00 480,00 
57 60 unidade palheta e mola para micro motor baixa rotação kavo. KAVO 10,00 600,00 
58 7 unidade tampa traseira para micro motor baixa rotação kavo. KAVO 155,00 1.085,00 
59 7 unidade rotor para micro motor baixa rotação kavo. KAVO 140,00 980,00 

60 10 serviço de troca de rolamento, palheta e tampa para micro motor 
baixa rotação kavo. C.M. 150,00 1.500,00 

61 10 unidade engrenagem cabeça para contra ângulo kavo. KAVO 175,00 1.750,00 
62 10 unidade engrenagem completa corpo para contra ângulo kavo. KAVO 205,00 2.050,00 
63 10 unidade trava brocas para contra ângulo kavo. KAVO 15,45 154,50 
64 10 unidade encaixe traseiro para contra ângulo kavo. KAVO 88,00 880,00 

65 10 serviço de troca de engrenagem, trava e encaixe traseiro para 
contra ângulo kavo. C.M. 150,00 1.500,00 

66 18 unidade rolamento para caneta de alta rotação extra torque 605. KAVO 40,00 720,00 
67 7 unidade rotor para caneta alta rotação extra torque 605. KAVO 141,00 987,00 
68 7 unidade tampa cabeça para caneta alta rotação extra torque 605. KAVO 37,00 259,00 
69 7 unidade junta spray para caneta alta rotação extra torque 605. KAVO 6,00 42,00 
70 7 unidade tampa spray para caneta alta rotação extra torque 605. KAVO 24,00 168,00 

71 7 unidade porca tampa spray para caneta alta rotação extra torque 
605. KAVO 24,00 168,00 

72 7 serviço de troca de rolamento para caneta alta rotação extra 
torque 605. C.M. 150,00 1.050,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

73 1 unidade cabo transdutor para alt sonic jet ceramic. ALT 350,00 350,00 
74 1 unidade placa comando para alt sonic jet ceramic. ALT 400,00 400,00 
75 1 unidade cabo jato bicarbonato completo para alt sonic jet ceramic. ALT 255,00 255,00 
76 1 unidade bloco hidráulico para alt sonic jet ceramic. ALT 460,00 460,00 

77 1 unidade reservatório bicarbonato completo para alt sonic jet 
ceramic. ALT 225,00 225,00 

78 1 unidade pedal comando para alt jet sonic ceramic. ALT 150,00 150,00 
79 1 serviço de troca do cabo transdutor para alt sonic jet ceramic. C.M. 150,00 150,00 
80 1 serviço de troca da placa para alt sonic jet ceramic. C.M. 150,00 150,00 

81 1 serviço de troca do reservatório e bloco hidráulico para alt sonic 
jet ceramic. C.M. 150,00 150,00 

82 7 unidade pinça para seg. cápsula para amalgamador automático 
vibramat. SCHUSTER 65,00 455,00 

83 7 unidade transformador 12v para amalgamador automático 
vibramat. SCHUSTER 145,00 1.015,00 

84 7 unidade placa comando para amalgamador automático vibramat. SCHUSTER 127,00 889,00 
85 7 unidade jogo fiação para amalgamador automático vibramat. SCHUSTER 75,00 525,00 

86 7 serviço de troca do transformador e pinça para amalgamador 
automático vibramat. C.M. 150,00 1.050,00 

87 7 serviço de troca da placa comando e jogo de fiação para 
amalgamador automático vibramat. C.M. 150,00 1.050,00 

88 7 unidade caximbo para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 190,00 1.330,00 
89 7 unidade tampa para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 30,00 210,00 
90 7 unidade motor para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 265,00 1.855,00 
91 14 unidade rolamento para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 38,00 532,00 
92 7 unidade dosador para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 80,00 560,00 

93 7 serviço de troca de caximbo completo para amalgamador dentomat 
degussa. C.M. 150,00 1.050,00 

94 7 serviço de troca de rolamento e motor para amalgamador 
dentomat degussa. C.M. 150,00 1.050,00 

95 3 unidade rolamento para micro motor dentflex. DENTFLEX 45,00 135,00 
96 15 unidade palheta e mola para micro motor dentflex. DENTFLEX 10,00 150,00 
97 2 unidade tampa traseira para micro motor dentflex. DENTFLEX 100,00 200,00 
98 2 unidade rotor para micro motor dentflex. DENTFLEX 106,00 212,00 
99 2 serviço de troca de rolamento e palheta para micro motor dentflex. C.M. 150,00 300,00 

100 2 unidade engrenagem cabeça para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 120,00 240,00 
101 2 unidade engrenagem completa corpo para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 93,00 186,00 
102 2 unidade trava broca para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 18,00 36,00 
103 2 unidade encaixe traseiro para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 140,00 280,00 

104 2 serviço de troca de engrenagem e trava para contra ângulo 
dentflex. C.M. 150,00 300,00 

105 6 unidade rolamento para micro motor dabi. DABI 45,00 270,00 
106 30 unidade palheta e mola para micro motor dabi. DABI 10,00 300,00 
107 3 unidade tampa traseira para micro motor dabi. DABI 120,00 360,00 
108 3 unidade rotor para micro motor dabi. DABI 118,00 354,00 

109 3 serviço de troca de rolamento, mola e tampa traseira para micro 
motor dabi. C.M. 150,00 450,00 

110 3 unidade engrenagem cabeça para contra ângulo dabi. DABI 117,00 351,00 
111 3 unidade engrenagem completa corpo para contra ângulo dabi. DABI 167,00 501,00 
112 3 unidade trava broca para contra ângulo dabi. DABI 19,00 57,00 
113 3 unidade encaixe traseiro para contra ângulo dabi. DABI 143,00 429,00 
114 3 serviço de troca de engrenagem e trava para contra ângulo dabi. C.M. 150,00 450,00 
115 2 unidade rolamento para caneta alta dx mini. DX 45,00 90,00 
116 1 unidade rotor para caneta alta dx mini. DX 142,00 142,00 
117 1 unidade tampa cabeça para caneta alta dx mini. DX 52,00 52,00 
118 1 serviço de troca de rolamento e rotor para caneta alta dx mini. C.M. 150,00 150,00 
119 4 unidade rolamento para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 45,00 180,00 
120 2 unidade rotor para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 142,00 284,00 
121 2 unidade tampa cabeça para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 56,00 112,00 
122 2 unidade junta spray para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 7,00 14,00 
123 2 unidade tampa spray para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 36,00 72,00 
124 2 unidade porca tampa spray para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 36,00 72,00 

125 2 serviço de troca de rolamento, rotor e tampa para caneta alta 
dentflex futura 2. C.M. 150,00 300,00 

126 2 unidade de rolamento para caneta alta dabi mrs 400. DABI 45,00 90,00 
127 1 unidade de rotor para caneta alta dabi mrs 400. DABI 156,00 156,00 
128 1 unidade tampa cabeça para caneta alta dabi mrs 400. DABI 60,00 60,00 
129 1 unidade junta spray para caneta alta dabi mrs 400. DABI 7,00 7,00 
130 1 unidade tampa spray para caneta alta dabi mrs 400. DABI 43,00 43,00 
131 1 unidade porca tampa spray para caneta alta dabi mrs 400. DABI 43,00 43,00 

132 2 serviço de troca de rolamento e rotor para caneta alta dabi mrs 
400. C.M. 150,00 300,00 

133 3 unidade cabo transdutor para jet sonic gnatus. GNATUS 870,00 2.610,00 
134 3 unidade placa comando para jet sonic gnatus. GNATUS 310,00 930,00 
135 3 unidade cabo jato bicarbonato completo para jet sonic gnatus. GNATUS 330,00 990,00 
136 3 unidade bloco hidráulico para jet sonic gnatus. GNATUS 390,00 1.170,00 
137 3 unidade reservatório bicarbonato completo para jet sonic gnatus. GNATUS 118,00 354,00 
138 3 unidade pedal comando para jet sonic gnatus. GNATUS 82,00 246,00 
139 3 serviço de troca do cabo transdutor para jet sonic gnatus. C.M. 150,00 450,00 
140 3 serviço de troca do jato de bicarbonato para jet sonic gnatus. C.M. 150,00 450,00 

141 3 serviço de troca do bloco hidráulico e reservatório de pó para jet 
sonic gnatus. C.M. 150,00 450,00 

142 3 unidade cabo transdutor para profi ii ceramic dabi. DABI 850,00 2.550,00 
143 3 unidade placa comando para profi ii ceramic dabi. DABI 830,00 2.490,00 
144 3 unidade cabo jato bicarbonato completo para profi ii ceramic dabi. DABI 400,00 1.200,00 
145 3 unidade bloco hidráulico para profi ii ceramic dabi. DABI 408,00 1.224,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

73 1 unidade cabo transdutor para alt sonic jet ceramic. ALT 350,00 350,00 
74 1 unidade placa comando para alt sonic jet ceramic. ALT 400,00 400,00 
75 1 unidade cabo jato bicarbonato completo para alt sonic jet ceramic. ALT 255,00 255,00 
76 1 unidade bloco hidráulico para alt sonic jet ceramic. ALT 460,00 460,00 

77 1 unidade reservatório bicarbonato completo para alt sonic jet 
ceramic. ALT 225,00 225,00 

78 1 unidade pedal comando para alt jet sonic ceramic. ALT 150,00 150,00 
79 1 serviço de troca do cabo transdutor para alt sonic jet ceramic. C.M. 150,00 150,00 
80 1 serviço de troca da placa para alt sonic jet ceramic. C.M. 150,00 150,00 

81 1 serviço de troca do reservatório e bloco hidráulico para alt sonic 
jet ceramic. C.M. 150,00 150,00 

82 7 unidade pinça para seg. cápsula para amalgamador automático 
vibramat. SCHUSTER 65,00 455,00 

83 7 unidade transformador 12v para amalgamador automático 
vibramat. SCHUSTER 145,00 1.015,00 

84 7 unidade placa comando para amalgamador automático vibramat. SCHUSTER 127,00 889,00 
85 7 unidade jogo fiação para amalgamador automático vibramat. SCHUSTER 75,00 525,00 

86 7 serviço de troca do transformador e pinça para amalgamador 
automático vibramat. C.M. 150,00 1.050,00 

87 7 serviço de troca da placa comando e jogo de fiação para 
amalgamador automático vibramat. C.M. 150,00 1.050,00 

88 7 unidade caximbo para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 190,00 1.330,00 
89 7 unidade tampa para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 30,00 210,00 
90 7 unidade motor para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 265,00 1.855,00 
91 14 unidade rolamento para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 38,00 532,00 
92 7 unidade dosador para amalgamador dentomat degussa. DENTOMAT 80,00 560,00 

93 7 serviço de troca de caximbo completo para amalgamador dentomat 
degussa. C.M. 150,00 1.050,00 

94 7 serviço de troca de rolamento e motor para amalgamador 
dentomat degussa. C.M. 150,00 1.050,00 

95 3 unidade rolamento para micro motor dentflex. DENTFLEX 45,00 135,00 
96 15 unidade palheta e mola para micro motor dentflex. DENTFLEX 10,00 150,00 
97 2 unidade tampa traseira para micro motor dentflex. DENTFLEX 100,00 200,00 
98 2 unidade rotor para micro motor dentflex. DENTFLEX 106,00 212,00 
99 2 serviço de troca de rolamento e palheta para micro motor dentflex. C.M. 150,00 300,00 

100 2 unidade engrenagem cabeça para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 120,00 240,00 
101 2 unidade engrenagem completa corpo para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 93,00 186,00 
102 2 unidade trava broca para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 18,00 36,00 
103 2 unidade encaixe traseiro para contra ângulo dentflex. DENTFLEX 140,00 280,00 

104 2 serviço de troca de engrenagem e trava para contra ângulo 
dentflex. C.M. 150,00 300,00 

105 6 unidade rolamento para micro motor dabi. DABI 45,00 270,00 
106 30 unidade palheta e mola para micro motor dabi. DABI 10,00 300,00 
107 3 unidade tampa traseira para micro motor dabi. DABI 120,00 360,00 
108 3 unidade rotor para micro motor dabi. DABI 118,00 354,00 

109 3 serviço de troca de rolamento, mola e tampa traseira para micro 
motor dabi. C.M. 150,00 450,00 

110 3 unidade engrenagem cabeça para contra ângulo dabi. DABI 117,00 351,00 
111 3 unidade engrenagem completa corpo para contra ângulo dabi. DABI 167,00 501,00 
112 3 unidade trava broca para contra ângulo dabi. DABI 19,00 57,00 
113 3 unidade encaixe traseiro para contra ângulo dabi. DABI 143,00 429,00 
114 3 serviço de troca de engrenagem e trava para contra ângulo dabi. C.M. 150,00 450,00 
115 2 unidade rolamento para caneta alta dx mini. DX 45,00 90,00 
116 1 unidade rotor para caneta alta dx mini. DX 142,00 142,00 
117 1 unidade tampa cabeça para caneta alta dx mini. DX 52,00 52,00 
118 1 serviço de troca de rolamento e rotor para caneta alta dx mini. C.M. 150,00 150,00 
119 4 unidade rolamento para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 45,00 180,00 
120 2 unidade rotor para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 142,00 284,00 
121 2 unidade tampa cabeça para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 56,00 112,00 
122 2 unidade junta spray para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 7,00 14,00 
123 2 unidade tampa spray para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 36,00 72,00 
124 2 unidade porca tampa spray para caneta alta dentflex futura 2. DENTFLEX 36,00 72,00 

125 2 serviço de troca de rolamento, rotor e tampa para caneta alta 
dentflex futura 2. C.M. 150,00 300,00 

126 2 unidade de rolamento para caneta alta dabi mrs 400. DABI 45,00 90,00 
127 1 unidade de rotor para caneta alta dabi mrs 400. DABI 156,00 156,00 
128 1 unidade tampa cabeça para caneta alta dabi mrs 400. DABI 60,00 60,00 
129 1 unidade junta spray para caneta alta dabi mrs 400. DABI 7,00 7,00 
130 1 unidade tampa spray para caneta alta dabi mrs 400. DABI 43,00 43,00 
131 1 unidade porca tampa spray para caneta alta dabi mrs 400. DABI 43,00 43,00 

132 2 serviço de troca de rolamento e rotor para caneta alta dabi mrs 
400. C.M. 150,00 300,00 

133 3 unidade cabo transdutor para jet sonic gnatus. GNATUS 870,00 2.610,00 
134 3 unidade placa comando para jet sonic gnatus. GNATUS 310,00 930,00 
135 3 unidade cabo jato bicarbonato completo para jet sonic gnatus. GNATUS 330,00 990,00 
136 3 unidade bloco hidráulico para jet sonic gnatus. GNATUS 390,00 1.170,00 
137 3 unidade reservatório bicarbonato completo para jet sonic gnatus. GNATUS 118,00 354,00 
138 3 unidade pedal comando para jet sonic gnatus. GNATUS 82,00 246,00 
139 3 serviço de troca do cabo transdutor para jet sonic gnatus. C.M. 150,00 450,00 
140 3 serviço de troca do jato de bicarbonato para jet sonic gnatus. C.M. 150,00 450,00 

141 3 serviço de troca do bloco hidráulico e reservatório de pó para jet 
sonic gnatus. C.M. 150,00 450,00 

142 3 unidade cabo transdutor para profi ii ceramic dabi. DABI 850,00 2.550,00 
143 3 unidade placa comando para profi ii ceramic dabi. DABI 830,00 2.490,00 
144 3 unidade cabo jato bicarbonato completo para profi ii ceramic dabi. DABI 400,00 1.200,00 
145 3 unidade bloco hidráulico para profi ii ceramic dabi. DABI 408,00 1.224,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

146 3 unidade reservatório bicarbonato completo para profi ii ceramic 
dabi. DABI 180,00 540,00 

147 3 unidade pedal comando para profi ii ceramic dabi. DABI 82,00 246,00 
148 3 serviço de troca do cabo trandutor para profi ii ceramic dabi. C.M. 150,00 450,00 
149 3 serviço de troca do jato bicarbonato para profi ii ceramic dabi. C.M. 150,00 450,00 

150 3 serviço de troca do bloco hidráulico e reservatório de pó para profi 
ii ceramic dabi. C.M. 150,00 450,00 

151 2 unidade espelho multifacetado para refletor artus. ARTUS 241,40 482,80 
152 2 unidade lâmpada 12x55 para refletor artus. ARTUS 16,54 33,08 
153 2 unidade transformador 12 volts para refletor artus. ARTUS 300,00 600,00 
154 2 unidade jogo fiação para refletor artus. ARTUS 58,00 116,00 
155 2 unidade cabeçote para refletor artus. ARTUS 412,00 824,00 
156 2 serviço de troca do espelho multifacetado para refletor artus. C.M. 150,00 300,00 
157 2 serviço de troca do transformador para refletor artus. C.M. 150,00 300,00 
158 2 serviço de troca do jogo de fiação e cabeçote para refletor artus. C.M. 150,00 300,00 
159 2 unidade seringa tríplice para equipo artus. ARTUS 112,00 224,00 
160 4 unidade terminal triplo para equipo artus. ARTUS 48,00 192,00 
161 4 unidade válvula pneumática piloto para equipo artus. ARTUS 75,00 300,00 
162 4 unidade válvula pneumática dupla para equipo artus. ARTUS 66,00 264,00 
163 24 unidade mangueira tripla para equipo artus. ARTUS 18,32 439,68 
164 7 unidade suporte de ponta para equipo artus. ARTUS 35,13 245,91 
165 4 unidade reservatório de água para equipo artus. ARTUS 35,00 140,00 
166 4 unidade válvula reguladora de ar para equipo artus. ARTUS 65,00 260,00 
167 14 unidade mangueira vacoflex para  equipo artus. ARTUS 26,00 364,00 
168 8 unidade rodízio para equipo artus. ARTUS 17,00 136,00 
169 2 serviço de troca de  seringa tríplice para equipo artus. C.M. 150,00 300,00 
170 2 serviço de troca do terminal triplo para equipo artus. C.M. 150,00 300,00 
171 2 serviço de troca de válvula e suporte para equipo artus. C.M. 150,00 300,00 
172 2 serviço de  troca de mangueira para equipo artus. C.M. 150,00 300,00 
173 2 serviço de troca de rodízio para equipo artus. C.M. 150,00 300,00 
174 2 unidade cuba para unidade de água artus. ARTUS 204,00 408,00 
175 4 unidade ponta sugador para unidade de água artus. ARTUS 13,00 52,00 
176 16 unidade mangueira do sugador para unidade de água artus. ARTUS 4,50 72,00 
177 2 unidade registro de água para unidade de água artus. ARTUS 54,00 108,00 
178 6 unidade mangueira de água para unidade de água artus. ARTUS 13,00 78,00 
179 4 unidade filtro separador de detritos para unidade de água artus. ARTUS 30,00 120,00 
180 4 unidade suctores para unidade de água artus. ARTUS 32,00 128,00 
181 2 unidade abafador para unidade de água artus. ARTUS 92,00 184,00 
182 2 unidade bico entrada de água para unidade de água artus. ARTUS 12,00 24,00 
183 8 unidade mangueira vacoflex para unidade de água artus. ARTUS 14,00 112,00 
184 2 serviço de troca de cuba para unidade de água artus. ARTUS 150,00 300,00 

185 2 serviço de troca de mangueira completa e sugador para unidade 
de água artus. C.M. 150,00 300,00 

186 2 serviço de troca de registro de água e abafador para unidade de 
água artus. C.M. 150,00 300,00 

187 2 serviço de troca de suporte de ponta de unidade de água artus. C.M. 150,00 300,00 
188 8 unidade microsuwift pedal para cadeira artus. ARTUS 43,00 344,00 
189 2 unidade pedal equipo para cadeira artus. ARTUS 95,00 190,00 
190 2 unidade bloco hidráulico para cadeira artus. ARTUS 600,00 1.200,00 
191 2 unidade pistão assento para cadeira artus. ARTUS 580,00 1.160,00 
192 2 unidade pistão encosto para cadeira artus. ARTUS 650,00 1.300,00 
193 8 unidade êmbolo vs 24 para cadeira artus. ARTUS 50,00 400,00 
194 7 unidade flexível para cadeira artus. ARTUS 85,00 595,00 
195 8 unidade bobina (válvula solenóide) para cadeira artus. ARTUS 90,00 720,00 
196 2 unidade botão liga/desliga para cadeira artus. ARTUS 34,00 68,00 
197 2 unidade estofamento para cadeira artus. ARTUS 550,00 1.100,00 
198 4 unidade braço para cadeira artus. ARTUS 125,00 500,00 
199 2 serviço de troca do pedal e microsuwift para cadeira artus. C.M. 150,00 300,00 
200 2 serviço de troca do bloco hidráulico e êmbolo para cadeira artus. C.M. 150,00 300,00 
201 2 serviço de troca de flexível para cadeira artus. C.M. 150,00 300,00 
202 2 serviço de troca do pistão do assento para cadeira artus. C.M. 150,00 300,00 
203 2 serviço de troca do pistão do encosto para cadeira artus. C.M. 150,00 300,00 
204 2 serviço de troca do estofamento para cadeira artus. C.M. 150,00 300,00 
205 1 unidade espelho multifacetado para refletor d700. DABI 240,00 240,00 
206 1 unidade lâmpada 12x55 para refletor d700. LUMINAR 16,54 16,54 
207 1 unidade transformador 12 volts para refletor d700. DABI 180,00 180,00 
208 1 unidade jogo fiação para refletor d700. DABI 60,00 60,00 
209 1 unidade cabeçote para refletor d700. DABI 460,00 460,00 
210 1 serviço de troca de espelho multifacetado para refletor d700. C.M. 150,00 150,00 
211 1 serviço de troca do transformador e fiação para refletor d700. C.M. 150,00 150,00 
212 1 serviço de troca do cabeçote para refletor d700. C.M. 150,00 150,00 
213 2 unidade microsuwift pedal para cadeira d700. DABI 48,00 96,00 
214 1 unidade pedal equipo para cadeira d700. DABI 95,00 95,00 
215 1 unidade bloco hidráulico para cadeira d700. DABI 600,00 600,00 
216 1 unidade pistão assento para cadeira d700. DABI 610,00 610,00 
217 1 unidade pistão encosto para cadeira d700. DABI 530,00 530,00 
218 4 unidade êmbolo vs 24 para cadeira d700. DABI 53,00 212,00 
219 2 unidade flexível para cadeira d700. DABI 122,00 244,00 
220 2 unidade bobina (válvula solenóide) para cadeira d700. DABI 142,00 284,00 
221 1 unidade botão liga/desliga para cadeira d700. DABI 66,00 66,00 
222 1 unidade estofamento para cadeira d700. DABI 490,00 490,00 
223 1 unidade braço para cadeira d700. DABI 140,00 140,00 
224 1 serviço de troca do microswuift pedal para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
225 1 serviço de troca do pedal para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
226 1 serviço de troca do bloco hidráulico e válvula para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
227 1 serviço de troca do pistão do assento para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
Item Qtde Especificações Marca 

Valor Unitário 
Registrado 
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228 1 serviço de troca do pistão do encosto para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
229 1 serviço de troca do estofamento para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
230 1 serviço de troca de flexível para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
231 1 unidade seringa tríplice para equipo dabi d700. DABI 120,00 120,00 
232 1 unidade terminal triplo para equipo dabi d700. DABI 48,00 48,00 
233 1 unidade válvula metálica para equipo dabi d700. DABI 45,00 45,00 
234 1 unidade válvula pneumática dupla para equipo dabi d700. DABI 55,00 55,00 
235 4 unidade mangueira tripla para equipo dabi d700. DABI 18,32 73,28 
236 2 unidade suporte de ponta para equipo dabi d700. DABI 55,00 110,00 
237 1 unidade reservatório de água para equipo dabi d700. DABI 35,00 35,00 
238 1 unidade válvula reguladora de ar para equipo dabi d700. DABI 65,00 65,00 
239 1 serviço de troca da seringa tríplice para equipo dabi d700. C.M. 150,00 150,00 

240 1 serviço de troca do terminal triplo e mangueira para equipo dabi 
d700. C.M. 150,00 150,00 

241 1 serviço de troca de válvula metálica para equipo dabi d700. C.M. 150,00 150,00 

242 1 serviço de troca da válvula pneumática dupla para equipo dabi 
d700. C.M. 150,00 150,00 

243 1 serviço de troca do suporte de ponta e reservatório de água para 
equipo dabi d700. C.M. 150,00 150,00 

244 1 serviço de troca de válvula reguladora de ar para equipo dabi 
d700. C.M. 150,00 150,00 

245 1 unidade cuba para unidade de água d700. DABI 204,00 204,00 
246 1 unidade ponta sugador para unidade de água d700. DABI 18,00 18,00 
247 4 unidade mangueira do sugador para unidade de água d700. DABI 4,50 18,00 
248 1 unidade registro de água para unidade de água d700. DABI 55,00 55,00 
249 2 unidade mangueira de água para unidade de água d700. DABI 20,00 40,00 
250 1 unidade filtro separador de detritos para unidade de água d700. DABI 30,00 30,00 
251 1 unidade suctor para unidade de água d700. DABI 38,00 38,00 
252 1 unidade abafador para unidade de água d700. DABI 102,00 102,00 
253 1 unidade bico entrada de água para unidade de água d700. DABI 18,00 18,00 
254 1 unidade mangueira vacoflex para unidade de água d700. DABI 18,00 18,00 

255 1 unidade suporte de ponta completo com válvula para unidade de 
água d700. DABI 128,00 128,00 

256 1 serviço de troca de cuba para unidade de água d700. C.M. 150,00 150,00 

257 1 serviço de troca de ponta do sugador e mangueira para unidade de 
água d700. C.M. 150,00 150,00 

258 1 serviço de troca de registro de água para unidade de água d700. C.M. 150,00 150,00 

259 1 serviço de troca de filtro separador de detritos e suctor para 
unidade de água d700. C.M. 150,00 150,00 

260 1 serviço de troca de mangueira vacoflex e abafador para unidade de 
água d700. C.M. 150,00 150,00 

261 7 unidade biela para compressor schultz. SCHULTZ 150,00 1.050,00 
262 7 unidade pistão para compressor schultz. SCHULTZ 29,00 203,00 
263 7 unidade anel para compressor schultz. SCHULTZ 25,00 175,00 
264 7 unidade junta para compressor schultz. SCHULTZ 10,00 70,00 
265 7 unidade virabrequim para compressor schultz. SCHULTZ 65,00 455,00 
266 7 unidade placa válvula para compressor schultz. SCHULTZ 66,00 462,00 
267 7 unidade rolamento para compressor schultz. SCHULTZ 35,00 245,00 
268 5 unidade motor elétrico para compressor schultz. SCHULTZ 630,00 3.150,00 
269 5 unidade automático para compressor schultz. SCHULTZ 48,00 240,00 
270 20 unidade coxim borracha para compressor schultz. SCHULTZ 18,00 360,00 
271 7 unidade dreno para compressor schultz. SCHULTZ 28,00 196,00 
272 7 unidade válvula retenção para compressor schultz. SCHULTZ 43,00 301,00 
273 7 serviço de troca de biela para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
274 7 serviço de troca de pistão para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
275 7 serviço de troca de anel para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
276 7 serviço de troca de virabrequim para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
277 7 serviço de troca de placa válvula para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
278 7 serviço de troca de motor elétrico para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 

279 7 serviço de troca de automático, dreno e válvula de retenção para 
compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 

280 1 unidade biela para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 120,00 120,00 
281 1 unidade pistão para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 106,00 106,00 
282 1 unidade anel para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 69,00 69,00 
283 1 unidade junta para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 49,00 49,00 
284 1 unidade virabrequim para compressor cristóflli 7001. CRISTOFOLI 119,00 119,00 
285 1 unidade placa válvula para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 109,00 109,00 
286 1 unidade rolamento para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 35,00 35,00 
287 1 unidade motor elétrico para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 1.100,00 1.100,00 
288 1 unidade automático para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 60,00 60,00 
289 1 unidade dreno para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 30,00 30,00 
290 1 unidade válvula retenção para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 100,00 100,00 
291 1 serviço de troca de biela para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 
292 1 serviço de troca de pistão para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 
293 1 serviço de troca de válvula para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 

294 1 serviço de troca de dreno, válvula retenção e automático para 
compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 

295 1 serviço de troca de rolamento para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 
296 8 unidade biela para compressor a óleo. SCHULTZ 49,00 392,00 
297 8 unidade pistão para compressor a óleo. SCHULTZ 30,00 240,00 
298 8 unidade anel para compressor a óleo. SCHULTZ 25,00 200,00 
299 6 unidade junta para compressor a óleo. SCHULTZ 10,00 60,00 
300 6 unidade virabrequim para compressora a óleo. SCHULTZ 65,00 390,00 
301 6 unidade placa válvula para compressor a óleo. SCHULTZ 66,00 396,00 
302 12 unidade coxim borracha para compressor a óleo. SCHULTZ 18,00 216,00 
303 12 unidade rolamento para compressor a óleo. NSK 35,00 420,00 
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228 1 serviço de troca do pistão do encosto para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
229 1 serviço de troca do estofamento para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
230 1 serviço de troca de flexível para cadeira d700. C.M. 150,00 150,00 
231 1 unidade seringa tríplice para equipo dabi d700. DABI 120,00 120,00 
232 1 unidade terminal triplo para equipo dabi d700. DABI 48,00 48,00 
233 1 unidade válvula metálica para equipo dabi d700. DABI 45,00 45,00 
234 1 unidade válvula pneumática dupla para equipo dabi d700. DABI 55,00 55,00 
235 4 unidade mangueira tripla para equipo dabi d700. DABI 18,32 73,28 
236 2 unidade suporte de ponta para equipo dabi d700. DABI 55,00 110,00 
237 1 unidade reservatório de água para equipo dabi d700. DABI 35,00 35,00 
238 1 unidade válvula reguladora de ar para equipo dabi d700. DABI 65,00 65,00 
239 1 serviço de troca da seringa tríplice para equipo dabi d700. C.M. 150,00 150,00 

240 1 serviço de troca do terminal triplo e mangueira para equipo dabi 
d700. C.M. 150,00 150,00 

241 1 serviço de troca de válvula metálica para equipo dabi d700. C.M. 150,00 150,00 

242 1 serviço de troca da válvula pneumática dupla para equipo dabi 
d700. C.M. 150,00 150,00 

243 1 serviço de troca do suporte de ponta e reservatório de água para 
equipo dabi d700. C.M. 150,00 150,00 

244 1 serviço de troca de válvula reguladora de ar para equipo dabi 
d700. C.M. 150,00 150,00 

245 1 unidade cuba para unidade de água d700. DABI 204,00 204,00 
246 1 unidade ponta sugador para unidade de água d700. DABI 18,00 18,00 
247 4 unidade mangueira do sugador para unidade de água d700. DABI 4,50 18,00 
248 1 unidade registro de água para unidade de água d700. DABI 55,00 55,00 
249 2 unidade mangueira de água para unidade de água d700. DABI 20,00 40,00 
250 1 unidade filtro separador de detritos para unidade de água d700. DABI 30,00 30,00 
251 1 unidade suctor para unidade de água d700. DABI 38,00 38,00 
252 1 unidade abafador para unidade de água d700. DABI 102,00 102,00 
253 1 unidade bico entrada de água para unidade de água d700. DABI 18,00 18,00 
254 1 unidade mangueira vacoflex para unidade de água d700. DABI 18,00 18,00 

255 1 unidade suporte de ponta completo com válvula para unidade de 
água d700. DABI 128,00 128,00 

256 1 serviço de troca de cuba para unidade de água d700. C.M. 150,00 150,00 

257 1 serviço de troca de ponta do sugador e mangueira para unidade de 
água d700. C.M. 150,00 150,00 

258 1 serviço de troca de registro de água para unidade de água d700. C.M. 150,00 150,00 

259 1 serviço de troca de filtro separador de detritos e suctor para 
unidade de água d700. C.M. 150,00 150,00 

260 1 serviço de troca de mangueira vacoflex e abafador para unidade de 
água d700. C.M. 150,00 150,00 

261 7 unidade biela para compressor schultz. SCHULTZ 150,00 1.050,00 
262 7 unidade pistão para compressor schultz. SCHULTZ 29,00 203,00 
263 7 unidade anel para compressor schultz. SCHULTZ 25,00 175,00 
264 7 unidade junta para compressor schultz. SCHULTZ 10,00 70,00 
265 7 unidade virabrequim para compressor schultz. SCHULTZ 65,00 455,00 
266 7 unidade placa válvula para compressor schultz. SCHULTZ 66,00 462,00 
267 7 unidade rolamento para compressor schultz. SCHULTZ 35,00 245,00 
268 5 unidade motor elétrico para compressor schultz. SCHULTZ 630,00 3.150,00 
269 5 unidade automático para compressor schultz. SCHULTZ 48,00 240,00 
270 20 unidade coxim borracha para compressor schultz. SCHULTZ 18,00 360,00 
271 7 unidade dreno para compressor schultz. SCHULTZ 28,00 196,00 
272 7 unidade válvula retenção para compressor schultz. SCHULTZ 43,00 301,00 
273 7 serviço de troca de biela para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
274 7 serviço de troca de pistão para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
275 7 serviço de troca de anel para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
276 7 serviço de troca de virabrequim para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
277 7 serviço de troca de placa válvula para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 
278 7 serviço de troca de motor elétrico para compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 

279 7 serviço de troca de automático, dreno e válvula de retenção para 
compressor schultz. C.M. 150,00 1.050,00 

280 1 unidade biela para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 120,00 120,00 
281 1 unidade pistão para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 106,00 106,00 
282 1 unidade anel para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 69,00 69,00 
283 1 unidade junta para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 49,00 49,00 
284 1 unidade virabrequim para compressor cristóflli 7001. CRISTOFOLI 119,00 119,00 
285 1 unidade placa válvula para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 109,00 109,00 
286 1 unidade rolamento para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 35,00 35,00 
287 1 unidade motor elétrico para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 1.100,00 1.100,00 
288 1 unidade automático para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 60,00 60,00 
289 1 unidade dreno para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 30,00 30,00 
290 1 unidade válvula retenção para compressor cristófoli 7001. CRISTOFOLI 100,00 100,00 
291 1 serviço de troca de biela para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 
292 1 serviço de troca de pistão para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 
293 1 serviço de troca de válvula para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 

294 1 serviço de troca de dreno, válvula retenção e automático para 
compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 

295 1 serviço de troca de rolamento para compressor cristófoli 7001. C.M. 150,00 150,00 
296 8 unidade biela para compressor a óleo. SCHULTZ 49,00 392,00 
297 8 unidade pistão para compressor a óleo. SCHULTZ 30,00 240,00 
298 8 unidade anel para compressor a óleo. SCHULTZ 25,00 200,00 
299 6 unidade junta para compressor a óleo. SCHULTZ 10,00 60,00 
300 6 unidade virabrequim para compressora a óleo. SCHULTZ 65,00 390,00 
301 6 unidade placa válvula para compressor a óleo. SCHULTZ 66,00 396,00 
302 12 unidade coxim borracha para compressor a óleo. SCHULTZ 18,00 216,00 
303 12 unidade rolamento para compressor a óleo. NSK 35,00 420,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

304 4 unidade motor elétrico para compressor a óleo. WEG 600,00 2.400,00 
305 4 unidade automático para compressor a óleo. MSRGIRIUS 48,00 192,00 
306 4 unidade dreno para compressor a óleol SCHULTZ 28,00 112,00 
307 4 unidade válvula retenção para compressor a óleo. SCHULTZ 46,00 184,00 
308 4 serviço de troca de biela para compressor a óleo. C.M. 150,00 600,00 
309 4 serviço de troca de pistão para compressor a óleo. C.M. 150,00 600,00 
310 4 serviço de troca de virabrequim para compressor a óleo. C.M. 150,00 600,00 
311 4 serviço de troca de placa válvula para compressor a óleo. C.M. 150,00 600,00 
312 4 serviço de troca de motor elétrico para compressor a óleo. C.M. 150,00 600,00 

313 4 serviço de troca de automático, dreno e válvula de retenção para 
compressor a óleo. C.M. 150,00 600,00 

314 1 unidade peça disparador para raio-x procion. PROCION 296,00 296,00 
315 1 unidade circuito elétrico para raio-x procion. PROCION 660,00 660,00 
316 1 unidade porta fuzível para raio-x procion. PROCION 16,00 16,00 
317 1 unidade ampola raio-x procion. PROCION 860,00 860,00 
318 1 unidade jogo de fiação para raio-x procion. PROCION 30,00 30,00 
319 2 unidade rodízio para raio-x procion. PROCION 16,00 32,00 
320 1 unidade cone para raio-x procion. PROCION 160,00 160,00 
321 1 unidade chave liga/desliga para raio-x procion. PROCION 31,00 31,00 
322 1 serviço de troca do disparador para raio-x procion. C.M. 150,00 150,00 
323 1 serviço de troca do circuito elétrico para raio-x procion. C.M. 150,00 150,00 
324 1 serviço de troca do porta fuzível e fiação para raio-x procion. C.M. 150,00 150,00 
325 1 serviço de troca de ampola para raio-x procion. C.M. 150,00 150,00 
326 1 serviço de troca de chave liga/desliga para raio-x procion. C.M. 150,00 150,00 
327 1 unidade disparador para raio-x spectro ii. DABI 310,00 310,00 
328 1 unidade circuito elétrico para raio-x spectro ii. DABI 660,00 660,00 
329 1 unidade porta fuzível para raio-x spectro ii. DABI 18,00 18,00 
330 1 unidade ampola para raio-x spectro ii. DABI 910,00 910,00 
331 1 unidade jogo de fiação para raio-x spectro ii. DABI 36,00 36,00 
332 2 unidade rodízio para raio-x spectro ii. DABI 18,00 36,00 
333 1 unidade cone para raio-x spectro ii. DABI 161,00 161,00 
334 1 unidade chave liga/desliga para raio-x spectro ii. DABI 31,00 31,00 
335 1 serviço de troca do disparador para raio-x spectro ii. C.M. 150,00 150,00 
336 1 serviço de troca do circuito elétrico para raio-x spectro ii. C.M. 150,00 150,00 
337 1 serviço de troca do porta fuzível e fiação para raio-x spectro ii. C.M. 150,00 150,00 
338 1 serviço de troca de ampola para raio-x spectro ii. C.M. 150,00 150,00 
339 1 serviço de troca de chave liga/desliga para raio-x spectro ii. C.M. 150,00 150,00 
340 1 unidade disparador para raio-x timex 70. GNATUS 322,00 322,00 
341 1 unidade circuito elétrico para raio-x timex 70. GNATUS 666,00 666,00 
342 1 unidade porta fuzível para raio-x timex 70. GNATUS 18,00 18,00 
343 1 unidade ampola para raio-x timex 70. GNATUS 890,00 890,00 
344 1 unidade jogo de fiação para raio-x timex 70. GNATUS 40,00 40,00 
345 2 unidade rodízio para raio-x timex 70. GNATUS 18,00 36,00 
346 1 unidade cone para raio-x timex 70. GNATUS 162,00 162,00 
347 1 unidade chave liga/desliga para raio-x timex 70. GNATUS 25,00 25,00 
348 1 serviço de troca do disparador para raio-x timex 70. C.M. 150,00 150,00 
349 1 serviço de troca do circuito elétrico para raio-x timex 70. C.M. 150,00 150,00 
350 1 serviço de troca do porta fuzível e fiação para raio-x timex 70. C.M. 150,00 150,00 
351 1 serviço de troca de ampola para raio-x timex 70.; C.M. 150,00 150,00 
352 1 serviço de troca de chave liga/desliga para raio-x timex 70. C.M. 150,00 150,00 
353 1 unidade espelho multifacetado para refletor dentmed. DENTMED 240,00 240,00 
354 1 unidade lâmpada 12x55 para refletor dentmed. LUMINAR 17,00 17,00 
355 1 unidade transformador para refletor dentmed. DENTMED 140,00 140,00 
356 1 unidade protetor cabeçote para refletor dentmed. DENTMED 22,00 22,00 
357 1 unidade fiação completa para refletor dentmed. DENTMED 46,00 46,00 
358 1 unidade cabeçote para refletor dentmed. DENTMED 100,00 100,00 
359 1 serviço de troca do espelho multifacetado para refletor dentmed. C.M. 150,00 150,00 
360 1 serviço de troca de lâmpada e fiação para refletor dentmed. C.M. 150,00 150,00 
361 1 serviço de troca do cabeçote para refletor dentmed. C.M. 150,00 150,00 
362 1 serviço de troca do transformador para refletor dentmed. C.M. 150,00 150,00 
363 1 unidade seringa tríplice para equipo dentmed. DENTMED 120,00 120,00 
364 2 unidade terminal triplo para equipo dentmed. DENTMED 50,00 100,00 
365 2 unidade válvula reguladora spray para equipo dentmed. DENTMED 91,00 182,00 
366 2 unidade válvula metálica para equipo dentmed. DENTMED 36,00 72,00 
367 8 unidade mangueira tripla para equipo dentmed. DENTMED 18,00 144,00 
368 8 unidade mangueira silicone para equipo dentmed. DENTMED 16,00 128,00 
369 1 serviço de troca de seringa tríplice para equipo dentmed. C.M. 150,00 150,00 
370 1 serviço de troca do terminal e mangueiras para equipo dentmed. C.M. 150,00 150,00 
371 1 serviço de troca de válvula reguladora de ar para equipo dentmed. C.M. 150,00 150,00 
372 1 serviço de troca de válvula metálica para equipo dentmed. C.M. 150,00 150,00 
373 1 unidade placa central para cadeira dentmed. DENTMED 530,00 530,00 
374 1 unidade placa pedal comando para cadeira dentmed. DENTMED 466,00 466,00 
375 1 unidade pedal comando de ar para cadeira dentmed. DENTMED 95,00 95,00 
376 1 unidade moto redutor encosto para cadeira dentmed. DENTMED 900,00 900,00 
377 1 unidade moto redutor assento para cadeira dentmed. DENTMED 900,00 900,00 
378 1 serviço de troca de placa central para cadeira dentmed. C.M. 150,00 150,00 
379 1 serviço de troca da placa pedal comando para cadeira dentmed. C.M. 150,00 150,00 
380 1 serviço de troca do pedal comando de ar para cadeira dentmed. C.M. 150,00 150,00 
381 1 serviço de troca do redutor encosto para cadeira dentmed. C.M. 150,00 150,00 
382 1 serviço de troca do moto redutor assento para cadeira dentmed. C.M. 150,00 150,00 
383 10 filtro de ar simples dreno automático WERK 106,00 1.060,00 
384 10 filtro de ar triplo dreno automático WERK 150,00 1.500,00 
385 6 régua de inalação PROTEC 300,00 1.800,00 
386 10 fluxometro de ar PROTEC 48,00 480,00 
387 30 micronebulizador adulto PROTEC 12,00 360,00 
388 20 micronebulizador infantil PROTEC 12,00 240,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de agosto de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 324/2015 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. 245/2015, homologado em 
21/08/2015.
Valor Homologado: R$ 8.870,00 (Oito mil oitocentos e setenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear e ma-
teriais de higiene pessoal para bebês.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor 
Total Marca 

1 800 
unidade de aparelho de barbear, composto por 3 (três) lâminas 

paralelas, com fita lubrificante, cabeça móvel, capa protetora para 
cabeça. 

R$ 4,25 R$ 
3.400,00 FIAT 

3 1.800 saboneteira infantil de polipropileno, portátil, com tampa, cor a 
definir. R$ 2,75 R$ 

4.950,00 JAGUAR 

6 500 caixa com 75 unidades de haste flexível em plástico contendo 
algodão nas duas pontas R$ 1,04 R$ 520,00 SUAVE 

CONTATO 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 325/2015 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. 245/2015, homologado em 
21/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.220,00 (Cinco mil duzentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear e ma-
teriais de higiene pessoal para bebês.
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 326/2015 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. 245/2015, homologado em 
21/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.436,00 (Cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear e ma-
teriais de higiene pessoal para bebês.
Empresa: INVICTA ALIMENTOS LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 327/2015 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. 122/2015, homologado em 
21/08/2015.
Valor Homologado: R$ 6.660,00 (Seis mil seiscentos e sessenta reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material radiológico para o 
Pronto Atendimento Municipal.
Empresa: JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 328/2015 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. 122/2015, homologado em 
21/08/2015.
Valor Homologado: R$ 15.930,00 (Quinze mil novecentos e trinta reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material radiológico para o 
Pronto Atendimento Municipal.
Empresa: POLLO HOSPITALAR LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor 
Total Marca 

2 1.800 pote de lenço umedecido para uso infantil com 75 unidades, não 
contém álcool, com loção hidratante, tamanho  18 cm  x 11 cm. R$ 2,90 R$ 

5.220,00 
BABY 
BLESS 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor Total Marca 

4 1.800 frasco com 100ml de álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70% 
(70"gl), líquido. R$ 1,73 R$ 3.114,00 MEGA 

5 1.800 unidade sabonete infantil glicerinado, com 90grs. R$ 1,29 R$ 2.322,00 123 BABY 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total  

1 20 Galão com 38 litros de revelador. DPC BRASIL R$ 215,00 R$ 4.300,00 
2 20 Galão com 38 litros de fixador. DPC BRASIL R$ 118,00 R$ 2.360,00 
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Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total  

3 60 Caixa com 100 unidades de filme para raio-x tamanho 15x40. FUJI R$ 88,50 R$ 5.310,00 
4 60 Caixa com 100 unidades de filme para raio-x tamanho 35x35 FUJI R$ 177,00 R$ 10.620,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 443/2015 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 334/2015, homologado em 
19/11/2015.
Valor Homologado: 6.830,00 (oito mil oitocentos e trinta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de galões, copos e fardos de 
água mineral para os órgãos da administração municipal. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI& CIA LTDA-EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 444/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 320/2015, homologado em 
19/11/2015.
Valor Homologado: R$ 40.436,70 (Quarenta mil quatrocentos e trinta e seis 
reais setenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de consumo odon-
tológico para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
Empresa: ODONTOSUL LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 

1 200 galões com 20 litros de água mineral sem gás, 
com validade mínima de 02 meses. Boreal R$ 9,90 R$ 1.980,00 

2 200 
caixas com 48 copos de água mineral com 

200ml, sem gás, com validade mínima de 02 
meses 

Boreal R$ 18,50 R$ 3.700,00 

3 100 
fardos com 12 garrafas de água mineral sem 
gás, de 510 ml, com validade mínima de 02 

meses 
Boreal R$ 11,50 R$ 1.150,00 

 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 5 unidade placa de vidro n°10 média polida. DAUFEMBACH 8,50 42,50 

3 150 
caixa contendo 50 carpules de citocaína de 1,8ml, cloridrato 

de prilocaína a 3%, com vaso constritor, felipressina a 
0,03uiml, com octapressina. 

CITANEST 34,79 5.218,50 

5 20 caixa contendo 50 carpules de anestésico cloridrato de 
mepivacaína a 3% sem vasoconstritor. MEPIVALEM 63,69 1.273,80 

8 200 

caixa contendo 100 unidades de micro aplicadores 
descartáveis (microbrusch), tamanho regular 2.0mm, 

fabricados com minúsculas fibras isentas de fiapos e não 
absorventes, possuindo haste dobrável e pode se aplicar 

quantidade tão pequena quanto 1/4 de gota. 

KG 9,59 1.918,00 

15 80 frasco fluoreto de sódio a 1,23% em gel para aplicação 
tópica, sabor tuti- frutti com 200ml. MAQUIRA 4,00 320,00 

17 100 

frasco contendo 10g de ionômero de vidro restaurador 
autopolimerizável, com composição: (vidro de aluminio, 

silicato de strancium, ácido poliacrílico seco, com liberação 
contínua de flúor). 

MAXXION 17,59 1.759,00 

18 100 frasco contendo 8ml de líquido, composto de ácido tartárico 
e água destilada autopolimerizável. MAXXION 9,34 934,00 

23 800 pacote com 40 unidades de sugador em pvc virgem e atóxico. WA 3,75 3.000,00 
25 50 embalagem com 12 unidades de tiras de aço inóx de 6mm. INJECTA 5,65 282,50 

27 10 frasco com 20ml de edta dissódico, solução de hidróxido de 
sódio e veículo. BIODINAMICA 6,00 60,00 

38 40 unidade de broca carbide haste longa 702, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 11,15 446,00 

55 60 

caixa de selante bioseal fotopolimerizável, para selamento de 
fissuras atuando como complemento no controle da cárie 

dental, composto por: fluoreto de sódio 2,42% = 1,09 de íons 
flúor, fluoreto de cálcio 0,4% = 0,19 de íons flúor, contendo 
2x2,5grs de bioseal fotopolimerizável, 3grs de ataque gel e 5 

bicos aplicadores. 

BIODINAMICA 29,10 1.746,00 

61 20 
frasco com 10ml de verniz contendo 5% de fluoreto de sódio, 

com substantividade (ação remanescente por período 
prolongado após a aplicação) + frasco com 10ml de solvente. 

FLUORNIZ 17,90 358,00 

63 20 caixa com 12 unidades de espelho clínico n.º 04, 
autoclavável, inoxidável. PHARMAINOX 23,42 468,40 

64 20 unidade pinça clínica para algodão, autoclavável, inoxidável. LM 9,62 192,40 

66 10 unidade cabo de bisturi n.º 03, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. FAVA 8,68 86,80 

71 30 caixa com 12 unidades de papel carbono odontológico. PREVEN 1,92 57,60 

72 100 
unidades de rolos  de matriz  , em aço inoxidável, com 

0,050mm de espessura, universal, indicada para 
restaurações e reconstruções dentárias. 

PREVEN 1,19 119,00 

73 100 
unidade de rolos de  matriz , em aço inoxidável, com 

0,070mm de espessura, universal, indicada para 
restaurações e reconstruções dentárias. 

PREVEN 1,00 100,00 

74 100 unidade escova de robinson reta, branca. PREVEN 1,19 119,00 

78 50 caixa com 150 unidades de filme para raio-x odontológico, 
adulto, com tamanho de 3cm x 4cm, com dupla emulsão. DFL 101,00 5.050,00 

83 30 caixa contendo 50 tiras de poliéster, em envelopes de 
cartolina, em tamanho de 10mm x 120mm x 0,5mm. K-DENT 0,95 28,50 

89 10 unidade seringa carpule, autoclavável, inoxidável. LM 22,60 226,00 

91 40 unidade broca carbide baixa rotação 1/2, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

92 40 unidade broca carbide baixa rotação 1, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

93 40 unidade broca carbide baixa rotação 2, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

94 40 unidade broca carbide baixa rotação 3, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

95 40 unidade broca carbide baixa rotação 4, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

96 40 unidade broca carbide baixa rotação 5, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

97 40 unidade broca carbide baixa rotação 8, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

98 100 caixa com 50 cápsulas para amálgama gs 80, compostas de 
ag 40%, sn 31,3%, gu 28,7% - 2 porções. GS80 118,19 11.819,00 

100 50 

caixas  com sistema abrasivo para acabamento e polimento 
de restaurações em resinas compostas, amalgama ou 

ionômero de vidro. autoclaváveis por várias vezes. disponível 
nos formatos taça, chama e discos. 

OPTIMIZE 42,01 2.100,50 

101 10 

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

em blistes lacrados com 10 tubetes, minimizando a 
contaminação externa, acondicionados em tubetes de cristal, 

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

lacrados com 10 tubetes cada. 

LIDOCAINA 
100/DFL 60,00 600,00 

105 10 lâmina de bisturi nº 12  em aço carbono, caixa com 100 
unidades. ADVANTIVE 21,50 215,00 

107 30 frasco oxido de zinco. 50 gr. BIODINAMICA 7,58 227,40 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 5 unidade placa de vidro n°10 média polida. DAUFEMBACH 8,50 42,50 

3 150 
caixa contendo 50 carpules de citocaína de 1,8ml, cloridrato 

de prilocaína a 3%, com vaso constritor, felipressina a 
0,03uiml, com octapressina. 

CITANEST 34,79 5.218,50 

5 20 caixa contendo 50 carpules de anestésico cloridrato de 
mepivacaína a 3% sem vasoconstritor. MEPIVALEM 63,69 1.273,80 

8 200 

caixa contendo 100 unidades de micro aplicadores 
descartáveis (microbrusch), tamanho regular 2.0mm, 

fabricados com minúsculas fibras isentas de fiapos e não 
absorventes, possuindo haste dobrável e pode se aplicar 

quantidade tão pequena quanto 1/4 de gota. 

KG 9,59 1.918,00 

15 80 frasco fluoreto de sódio a 1,23% em gel para aplicação 
tópica, sabor tuti- frutti com 200ml. MAQUIRA 4,00 320,00 

17 100 

frasco contendo 10g de ionômero de vidro restaurador 
autopolimerizável, com composição: (vidro de aluminio, 

silicato de strancium, ácido poliacrílico seco, com liberação 
contínua de flúor). 

MAXXION 17,59 1.759,00 

18 100 frasco contendo 8ml de líquido, composto de ácido tartárico 
e água destilada autopolimerizável. MAXXION 9,34 934,00 

23 800 pacote com 40 unidades de sugador em pvc virgem e atóxico. WA 3,75 3.000,00 
25 50 embalagem com 12 unidades de tiras de aço inóx de 6mm. INJECTA 5,65 282,50 

27 10 frasco com 20ml de edta dissódico, solução de hidróxido de 
sódio e veículo. BIODINAMICA 6,00 60,00 

38 40 unidade de broca carbide haste longa 702, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 11,15 446,00 

55 60 

caixa de selante bioseal fotopolimerizável, para selamento de 
fissuras atuando como complemento no controle da cárie 

dental, composto por: fluoreto de sódio 2,42% = 1,09 de íons 
flúor, fluoreto de cálcio 0,4% = 0,19 de íons flúor, contendo 
2x2,5grs de bioseal fotopolimerizável, 3grs de ataque gel e 5 

bicos aplicadores. 

BIODINAMICA 29,10 1.746,00 

61 20 
frasco com 10ml de verniz contendo 5% de fluoreto de sódio, 

com substantividade (ação remanescente por período 
prolongado após a aplicação) + frasco com 10ml de solvente. 

FLUORNIZ 17,90 358,00 

63 20 caixa com 12 unidades de espelho clínico n.º 04, 
autoclavável, inoxidável. PHARMAINOX 23,42 468,40 

64 20 unidade pinça clínica para algodão, autoclavável, inoxidável. LM 9,62 192,40 

66 10 unidade cabo de bisturi n.º 03, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. FAVA 8,68 86,80 

71 30 caixa com 12 unidades de papel carbono odontológico. PREVEN 1,92 57,60 

72 100 
unidades de rolos  de matriz  , em aço inoxidável, com 

0,050mm de espessura, universal, indicada para 
restaurações e reconstruções dentárias. 

PREVEN 1,19 119,00 

73 100 
unidade de rolos de  matriz , em aço inoxidável, com 

0,070mm de espessura, universal, indicada para 
restaurações e reconstruções dentárias. 

PREVEN 1,00 100,00 

74 100 unidade escova de robinson reta, branca. PREVEN 1,19 119,00 

78 50 caixa com 150 unidades de filme para raio-x odontológico, 
adulto, com tamanho de 3cm x 4cm, com dupla emulsão. DFL 101,00 5.050,00 

83 30 caixa contendo 50 tiras de poliéster, em envelopes de 
cartolina, em tamanho de 10mm x 120mm x 0,5mm. K-DENT 0,95 28,50 

89 10 unidade seringa carpule, autoclavável, inoxidável. LM 22,60 226,00 

91 40 unidade broca carbide baixa rotação 1/2, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

92 40 unidade broca carbide baixa rotação 1, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

93 40 unidade broca carbide baixa rotação 2, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

94 40 unidade broca carbide baixa rotação 3, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

95 40 unidade broca carbide baixa rotação 4, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

96 40 unidade broca carbide baixa rotação 5, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

97 40 unidade broca carbide baixa rotação 8, autoclavável, 
inoxidável e esterilizada. MEDIN 5,96 238,40 

98 100 caixa com 50 cápsulas para amálgama gs 80, compostas de 
ag 40%, sn 31,3%, gu 28,7% - 2 porções. GS80 118,19 11.819,00 

100 50 

caixas  com sistema abrasivo para acabamento e polimento 
de restaurações em resinas compostas, amalgama ou 

ionômero de vidro. autoclaváveis por várias vezes. disponível 
nos formatos taça, chama e discos. 

OPTIMIZE 42,01 2.100,50 

101 10 

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

em blistes lacrados com 10 tubetes, minimizando a 
contaminação externa, acondicionados em tubetes de cristal, 

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

lacrados com 10 tubetes cada. 

LIDOCAINA 
100/DFL 60,00 600,00 

105 10 lâmina de bisturi nº 12  em aço carbono, caixa com 100 
unidades. ADVANTIVE 21,50 215,00 

107 30 frasco oxido de zinco. 50 gr. BIODINAMICA 7,58 227,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 445/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 320/2015, homologado em 
19/11/2015.
Valor Homologado: R$ 22.967,90 (Vinte e dois mil novecentos e sessenta e 
sete reais noventa centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de consumo odon-
tológico para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
Empresa: A.D.DAMINELLI – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 446/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 320/2015, homologado em 
19/11/2015.
Valor Homologado: R$ 29.116,40 (Vinte e nove mil cento e dezesseis reais 
quarenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de consumo odon-
tológico para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
Empresa: PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E 
DENTARIOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 20 
tubo com 90g de pasta para profilaxia dental, aromatizada, com 
flúor, pedra pomes, carbonato de cálcio, granulação fina (baixa 

agressividade). 
MAQUIRA 5,18 103,60 

4 150 caixa contendo 50 carpules de prilonest de 1,8m, cloridrato de 
prilocaína a 3%, com vaso constritor, felipressina 54mg + 0,054ui. 

DFL/PRILONEST 
3% 46,76 7.014,00 

7 400 caixa com 50 unidades de máscara trifacetada descartável e 
antialérgica, com elástico. OLIMED 5,79 2.316,00 

10 100 

caixa contendo 100 unidades de agulha gengival tipo 30g curta, 
esterilizadas, descartáveis, diâmetro interno 43% maior, 

tribiselada, siliconizada, indicador de bisel, bisel interno, canhão 
pré rosqueado. 

INJEX 20,35 2.035,00 

12 400 

unidade seringa com 2,5ml de condicionador de ácido esmalte, em 
gel, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez sem 
escoamento, intervalo de trabalho entre 15 e 60 segundos, 

contendo ácido fosfórico a 37% com clorexidina. 

BIODINAMICA 1,99 796,00 

21 120 pacote com 1.000 folhas de papel toalha, cor branco, com 
dimensões de 23cm x 21cm. VIVAPEL 6,79 814,80 

26 150 pacote com 100 unidades de gorro descartável, sanfonada, 100% 
polipropileno. LAGROTTA 6,29 943,50 

56 1.000 
pacote com 100 unidades de rolete de algodão, produzido com 

fibras selecionadas 100% naturais, extremamente macio e 
absorvente, com formato cilíndrico. 

SSPLUSS 1,57 1.570,00 

59 80 kit composto de 1 frasco de pó com 38grs e 1 frasco de líquido com 
15ml de irm restaurador a base de óxido de zinco e eugenol. DENTSPLY 91,50 7.320,00 

62 50 caixa com 75 unidades de haste flexível de polipropileno, com 
algodão hidrolizado e bactericida. COTTON LINE 1,10 55,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 100 

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

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

3M 85,90 8.590,00 

16 80 frasco com 12g de anestésico tópico (pomada) em gel, aromatizada, sabor tuti-
frutti, com 20% de benzocaína. DFL 5,48 438,40 

67 20 

unidade seringa de restaurador universal filtek z350, com 4g, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores; a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de sílica não aglomerada / não agregada de 20nm e 

nanoaglomerados de zincônia / sílica, aglomerados ligados livremente, 
consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia / sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm; o tamanho da partícula aglomerada varia 

entre 0,6 a 1,4microns; a porcentagem de carga é de 78,5% em peso, na cor a1. 

3M 94,80 1.896,00 

68 20 

unidade seringa de restaurador universal filtek z 350, com 4g, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores, a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de silica não-aglomeradas/não agregadas de 20nm e 
nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, 

constistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm, o tamanho da partícula aglomerada varia 

entre 0.6 e 1.4 mícrons, a porcentagem de carga é de 78,5%, em peso, na cor a2. 

3M 94,80 1.896,00 

69 80 

unidade seringa de restaurador universal filtek z 350, com 4g, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores, a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de silica não-aglomeradas/não agregadas de 20nm e 
nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, 

constistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm, o tamanho da partícula aglomerada varia 

entre 0.6 e 1.4 mícrons, a porcentagem de carga é de 78,5%, em peso, na cor a3. 

3M 94,80 7.584,00 

70 80 

unidade seringa de restaurador universal filtek z 350, com 4grs, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores; a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de sílica não aglomerada / não agregada de 20nm e 

nanoaglomerados de zincônia / sílica, aglomerados ligados livremente, 
consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia / sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm; o tamanho da partícula aglomerada varia 
entre 0,6 a 1,4 microns; a porcentagem de carga é de 78,5%, em peso, na cor 

a3,5. 

3M 94,80 7.584,00 

102 20 

seringa de resina composta opallis fotopoimerizável fluída flow contendo 2g, 
composta de monômeros metacrilicos, canforquinona, co-iniciadores, 

conservantes, pigmentos, partículas de bário-alunmínio-silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxiso de silício, totalizando 72 % de carga em peso. cor a1. 

FGM 18,80 376,00 

103 20 

seringa de resina composta opallis fotopoimerizável fluída flow contendo 2g, 
composta de monômeros metacrilicos, canforquinona, co-iniciadores, 

conservantes, pigmentos, partículas de bário-alunmínio-silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxiso de silício, totalizando 72 % de carga em peso. cor a2. 

FGM 18,80 376,00 

104 20 

seringa de resina composta opallis fotopoimerizável fluída flow contendo 2g, 
composta de monômeros metacrilicos, canforquinona, co-iniciadores, 

conservantes, pigmentos, partículas de bário-alunmínio-silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxiso de silício, totalizando 72 % de carga em peso. cor a3. 

FGM 18,80 376,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 447/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 320/2015, homologado em 
19/11/2015.
Valor Homologado: R$ 5.285,00 (Cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de consumo odon-
tológico para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
Empresa: ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA 
- ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 448/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 336/2015, homologado em 
19/11/2015.
Valor Homologado: R$ 26.150,00 (Vinte e seis mil cento e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a prestação 
de serviços especializados em impressão a laser visando a confecção, para o 
exercício fiscal de 2016, de carnês de IPTU, ALVARÁ e ISSQN com código de 
barras padrão FEBRABAN.
Empresa: PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 30/04/2016.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 102-16-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa SPAGOLLA & B. SILVA LTDA., pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Rodovia PR 323 Km 70, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-6059, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.548.849/0001-55
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 361/2015.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes ao Muni-
cípio de Cianorte, com “RESERVA DE COTAS”.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 100 

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

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

3M 85,90 8.590,00 

16 80 frasco com 12g de anestésico tópico (pomada) em gel, aromatizada, sabor tuti-
frutti, com 20% de benzocaína. DFL 5,48 438,40 

67 20 

unidade seringa de restaurador universal filtek z350, com 4g, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores; a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de sílica não aglomerada / não agregada de 20nm e 

nanoaglomerados de zincônia / sílica, aglomerados ligados livremente, 
consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia / sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm; o tamanho da partícula aglomerada varia 

entre 0,6 a 1,4microns; a porcentagem de carga é de 78,5% em peso, na cor a1. 

3M 94,80 1.896,00 

68 20 

unidade seringa de restaurador universal filtek z 350, com 4g, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores, a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de silica não-aglomeradas/não agregadas de 20nm e 
nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, 

constistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm, o tamanho da partícula aglomerada varia 

entre 0.6 e 1.4 mícrons, a porcentagem de carga é de 78,5%, em peso, na cor a2. 

3M 94,80 1.896,00 

69 80 

unidade seringa de restaurador universal filtek z 350, com 4g, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores, a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de silica não-aglomeradas/não agregadas de 20nm e 
nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados ligados livremente, 

constistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm, o tamanho da partícula aglomerada varia 

entre 0.6 e 1.4 mícrons, a porcentagem de carga é de 78,5%, em peso, na cor a3. 

3M 94,80 7.584,00 

70 80 

unidade seringa de restaurador universal filtek z 350, com 4grs, resina dental 
fotopolimerizável, indicada para restaurações diretas e indiretas de dentes 

anteriores e posteriores; a carga contém uma combinação de cargas de 
nanopartículas de sílica não aglomerada / não agregada de 20nm e 

nanoaglomerados de zincônia / sílica, aglomerados ligados livremente, 
consistindo em aglomerados de partículas primárias de zircônia / sílica com 
cargas de tamanho entre 5-20nm; o tamanho da partícula aglomerada varia 
entre 0,6 a 1,4 microns; a porcentagem de carga é de 78,5%, em peso, na cor 

a3,5. 

3M 94,80 7.584,00 

102 20 

seringa de resina composta opallis fotopoimerizável fluída flow contendo 2g, 
composta de monômeros metacrilicos, canforquinona, co-iniciadores, 

conservantes, pigmentos, partículas de bário-alunmínio-silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxiso de silício, totalizando 72 % de carga em peso. cor a1. 

FGM 18,80 376,00 

103 20 

seringa de resina composta opallis fotopoimerizável fluída flow contendo 2g, 
composta de monômeros metacrilicos, canforquinona, co-iniciadores, 

conservantes, pigmentos, partículas de bário-alunmínio-silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxiso de silício, totalizando 72 % de carga em peso. cor a2. 

FGM 18,80 376,00 

104 20 

seringa de resina composta opallis fotopoimerizável fluída flow contendo 2g, 
composta de monômeros metacrilicos, canforquinona, co-iniciadores, 

conservantes, pigmentos, partículas de bário-alunmínio-silicato sinalizadas e 
nanopartículas de dióxiso de silício, totalizando 72 % de carga em peso. cor a3. 

FGM 18,80 376,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

76 9.500 unidade de escova de dentes infantil, com cerdas macias e pontas 
arredondadas. ESCOVINHA 0,43 4.085,00 

77 2.500 escova de dentes adulto, com cerdas macias e pontas 
arredondadas. ULTRA 0,48 1.200,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 31.000 

confecção de carnês de iptu, montados, serrilhados, granpeados, lombados e refile, 
com cód. de barras no padrão febraban, contendo:  - formato 99x210 mm, ou seja, o 
tamanho de 03 carnês por folha a4 - a capa, a contra capa e uma lamina interna em 
papel coche de 120 g, com impressão off-set de foto colorida 4x4 cores.  - 01 lâmina 

externa e 13 lâminas internas com cód. de barras no padrão febrabam, em papel 
branco de 75 g.  o carnê deve conter 17 lâminas, sendo 01 capa, 01 contracapa, 01 

lâmina de aviso, 01 comprovante de recebimento, 01 lâmina com a descrição do 
imóvel, 01 com a cota única e 11 parcelas com cód. de barras padrão febraban. 

R$ 0,68 R$ 
21.080,00 

2 1.000 

confecção de carnês de issqn, montados, serrilhados, grampeados, lombados e refile, 
com cód. de barras no padrão da caixa econômica federal (cobrança bancária caixa 

sem registro na febraban), contendo as especificações: formato 99x210 mm,ou seja,o 
tamanho de 03 carnês por folha a4 - a capa, a contracapa e uma lâmina interna 

devem ser em papel coche de 120 g. com impressão off-set de foto colorida 4x4 cores  - 
01 lâmina externa e 13 lâminas internas com cód. de barras no padrão febraban, em 
papel branco de 75 g. o carnê deve conter 17 lâminas, sendo 01 capa, 01 contracapa, 
01 aviso, 01 comprovante de recebimento, 01 com a descrição da firma e 12 parcelas 

com cód. de barras padrão febraban. 

R$ 0,87 R$ 870,00 

3 5.000 

confecção de carnês de alvará, montados, serrilhados, grampeados, lombados e refile, 
com código de barras no padrão febraban, contendo as seguintes especificações: - 

formato 99x210 mm, ou seja, o tamanho de 03 carnês por folha a4 - a capa, a 
contracapa e uma lâmina interna devem ser em papel coche de 120 g. com impressão 
off-set de foto colorida 4x4 cores -01 lâmina externa e 04 lâminas internas com código 

de barras no padrão febraban, em papel branco de 75 g. o carnê deve conter 08 
lâminas, sendo 01 capa, 01 contracapa, 01 lâmina de aviso, 01 comprovante de 

recebimento, 01 lâmina com a descrição da firma e 03 parcelas com o cód. de barras 
padrão febraban. 

R$ 0,84 R$ 
4.200,00 

 

16.620,00 (dezesseis mil seiscentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 187/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e SARTE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, RESGA-
TE, TREINAMENTOS E EMERGÊNCIAS S/S LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Abolição 192, CEP 87.200-264, telefone 
(44) 3629-5619, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 13.850.769/0001-40.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 363/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
pacientes em UTI móvel, e utilização de ambulância tipo B (suporte básico) 
e tipo D (UTI móvel), conforme a necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
59.928,00 (Cinquenta e nove mil novecentos e vinte e oito mil reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 207/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa M B FERRARI MADEIRAS - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.976.181/0001-96, com 
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Rio Branco, 958, 
CEP 87.209-018, telefone (44) 3631-6633.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 355/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para doação às famílias assis-
tidas pelo Programa Teto Solidário. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
93.600,00 (Noventa e três mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 236/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa V. SILVA & GOMES LTDA- ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.247.740/0001-40, com 
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Santa Catarina, 152, 
sala 02, CEP 87.200-157, telefone (44) 3637-7107
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 269/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em aparelhos 
de telefonia/central telefônica, e aquisição de equipamentos de comunicação 
(telefones sem fio, baterias, head set). 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.541,00 (Seis mil e quinhentos e quarenta e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/10/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 250/2016 - LCT-PMC

PARTES:
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MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa M B FERRARI MADEIRAS - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Rio Branco 958, CEP 87.209-
018, telefone (44) 3631-6633, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 00.976.181/0001-96.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 227/2015.
OBJETO: Aquisição de material de construção para eventuais reparos e manu-
tenções em bens imóveis da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.259,89 (Dez mil duzentos e cinquenta e nove reais oitenta e nove centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 257/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Para-
ná, à Avenida Goiás, 26, CEP 87.200-151, telefone (44) 3018-2828, inscrita no 
CNPJ sob nº 23.119.737/0001-23.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 361/2015.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes ao Muni-
cípio de Cianorte, com “RESERVA DE COTAS”, para a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 259/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa OCHI & VITÓRIO LTDA ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Avenida América 3060, CEP 87.200-000, 
telefone (44) 3629-2212, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 79.434.320/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 355/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para doação às famílias assis-
tidas pelo Programa Teto Solidário.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.740,00 (Dezenove mil setecentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ELETROFIO INS-
TALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALI-
DADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito pú-
blico 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:
Eletrofio Instalações Elétricas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 85.062.099/0001-09, com sede à Rodovia Pr 317 Nº 
8521, Parque Industrial Sul, CEP 87.065-005, Município de Maringá, telefone 
(44) 4009-3600, neste ato representada pelo Sr. João Alberto Forlan residente 

e domiciliado no Município de Maringá, portador da Cédula de Identidade nº 
752.110/SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 046.040.759-72.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de execução tendo início em 23/02/2016 e término em 22/02/2017 e prorrogar o 
prazo de vigência tendo início em 23/03/2016 e término em 22/03/2017.
Cláusula Segunda:
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito 
mil reais).
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 816.000,00 (oitocentos e 
dezesseis mil reais).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária:
15.03.15.452.0022.2.116 – Manutenção da Iluminação Pública 339039 outros 
serviços de terceiros PJ fonte 507 – Despesa principal 779 (885).
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de fevereiro de 2016.

        Claudemir Romero Bongiorno            João Alberto Forlan
                           Prefeito               Eletrofio Instalações Elétricas Ltda               
                       Contratante                                           Contratada
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