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Gabinete do Prefeito

PORTARIA N.º 16/2016
 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Para-
ná, usando das atribulações que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando a necessidade de cotejar amostra de produto objeto 
de certame licitatório,
R  E  S  O  L  V  E
 Art. 1º. Nomear a Comissão para efetuar a análise de amostras re-
ferente ao procedimento licitatório cujo objeto é a aquisição de ovos de cho-
colate ao leite, fracionado com 100 gramas, para serem distribuídos para as 
crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil.
Parágrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes servidoras:
 Elimary Francelino de Oliveira
 Fabiana Oliveira Garcia
 Valquíria Charles da Silva
 Zilda Marcelino de Assis
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 4.719/2016
Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E ASSIS-
TENCIAL BETHÂNIA (Comunidade Bethânia), e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO EDU-
CACIONAL E ASSISTENCIAL BETHÂNIA (COMUNIDADE BETHÂ-
NIA), entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/
MF nº 00.816.354/0004-51, com sede no Município de Cianorte, Estado do 
Paraná.
Art. 2º. Fica revogada disposição em contrário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 4.720/2016
Altera o valor de símbolos de funções gratificadas que especifica, e dá outras 
providências. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1º. O valor do símbolo FGRH-1 previsto no art. 4º da Lei Municipal nº 
4.353, de 11 de junho de 2014, e do símbolo referente à Supervisão de Recursos 
Humanos prevista no inciso IV, do art. 6º, da Lei Municipal nº 2.824, de 6 de 
março de 2007, passam a ser idênticos ao valor atual pago ao símbolo FGS-7, 
criado pela Lei Municipal nº 4.682, 2 de setembro de 2015.
Art. 2º. O valor do símbolo FGRH-2 previsto no art. 6º da Lei Municipal nº 
4.353, de 11 de junho de 2014, passa a ser idêntico ao valor atual pago ao 
símbolo FGS-3, criado pela Lei Municipal nº 3.222, de 30 de janeiro de 2009.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de fevereiro de 2016. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.718/2016
Altera o número de cargos em provimento efetivo de Enfermeiro, Assistente 
Social e Pedagogo; cria cargo de provimento efetivo de Psicopedagogo e Tera-
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peuta Ocupacional, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1°. O número de cargos em provimento efetivo de Enfermeiro, constante 
na Lei Municipal nº 1.344, de 28 de agosto de 1991, passa a ser 26 (vinte e seis).
Art. 2º. O número de cargos em provimento efetivo de Assistente Social, cons-
tante na Lei Municipal nº 1.344, de 28 de agosto de 1991, passa a ser 14 (qua-
torze).
Art. 3º. O número de cargos em provimento efetivo de Pedagogo, constante 
na Lei Municipal nº 1.344, de 28 de agosto de 1991, no Grupo Ocupacional de 
Saúde, passa a ser 03 (três).
Art. 4º. Fica criado 01 (um) cargo em provimento efetivo de Psicopedagogo, o 
qual passa a integrar a estrutura de cargos providos em carreira da Prefeitura 
Municipal de Cianorte, constante no Anexo V, da Lei Municipal n° 1.344/91.
 § 1°. Ao cargo de provimento efetivo de Psicopedagogo aplicar-se-á 
as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Pú-
blicos do Município de Cianorte, instituído pela Lei Municipal n° 1.344/1991.
 § 2°. O grau de vencimento em provimento inicial do cargo criado 
pelo caput deste artigo é o G-65, tendo a carga horária de 40 horas semanais.
Art. 5º. Fica criado 01 (um) cargo em provimento efetivo de Terapeuta Ocupa-
cional, o qual passa a integrar a estrutura de cargos providos em carreira da 
Prefeitura Municipal de Cianorte, constante no Anexo V, da Lei Municipal n° 
1.344/91.
 § 1°. Ao cargo de provimento efetivo de Terapeuta Ocupacional 
aplicar-se-á as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos do Município de Cianorte, instituído pela Lei Municipal 
n° 1.344/1991.
 § 2°. O grau de vencimento em provimento inicial do cargo criado 
pelo caput deste artigo é o G-65, tendo a carga horária de 40 horas semanais.
 Art. 6°. As atribuições, tarefas, requisitos e carga horária de traba-
lho, do cargo de provimento efetivo de Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacio-
nal, estão descritos no Anexo I, desta Lei.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 23 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
ANEXO I 

 
Atribuições, tarefas, responsabilidades, requisitos e carga horária de trabalho, do 

cargo de provimento efetivo de Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional. 
 

CARGO: PSICOPEDAGOGO CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Executar tarefas ocupando-se do processo de aprendizagem considerando o sujeito, a família, a escola, 
a sociedade e o contexto sócio-histórico, utilizando procedimentos próprios, fundamentados em 
diferentes referenciais teóricos. 

TAREFAS TÍPICAS 

 
- Atender os portadores de transtornos mentais, no tocante as suas necessidades específicas, 
objetivando o resgate da cidadania e a consequente reinserção no meio familiar e social; 
- Identificar, analisar, planejar e intervir através das etapas de diagnostico e tratamento; 
- Facilitar a aprendizagem de forma prazerosa, atuando no tratamento do problema já instalado e na sua 
prevenção; 
- Promover orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e grupos; 
- Participar da dinâmica das relações da comunidade educativa a fim de favorecer o processo de 
integração; 
- Participar e compor equipe multiprofissional na elaboração do Projeto Terapêutico Singular – PTS; 
- Realizar visitas domiciliares juntamente com outros profissionais; 
- Participar das reuniões com a equipe multiprofissional, inclusive com familiares dos usuários; 
- Trabalhar em conformidade com as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde referente à Reforma 
Psiquiátrica; 
- Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS, conforme as Políticas Públicas de Saúde. 
 

REQUISITOS 

- Curso Superior completo em Pedagogia, Psicologia ou outras graduações de áreas afins, mais 

Especialização em nível de pós-graduação “Latu Sensu” em Psicopedagogia. 

- Registro no respectivo órgão de classe quando graduado em profissão regulamentada. 

 
 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade de restaurar, desenvolver e 
conservar a capacidade mental do paciente. 

 

TAREFAS TÍPICAS 

 
- Atender os portadores de transtornos mentais, no tocante as suas necessidades específicas, 
objetivando o resgate da cidadania e a consequente reinserção no meio familiar e social; 
- Atuar em laboratório e domicílios na área de saúde mental, na prevenção, tratamento e reabilitação 
terapêutica ocupacional; 
- Participar de equipe multiprofissional para elaboração de diagnóstico e atividades de prevenção e 
promoção de saúde; 
- Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais objetivando restaurar, desenvolver e 
conservar a capacidade mental do paciente; 
- Participar com a equipe multiprofissional na elaboração do Projeto Terapêutico Singular – PTS; 
- Realizar diagnósticos, intervenções e tratamentos de pacientes utilizando os devidos procedimentos de 
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CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade de restaurar, desenvolver e 
conservar a capacidade mental do paciente. 
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- Atender os portadores de transtornos mentais, no tocante as suas necessidades específicas, 
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terapia ocupacional; 
- Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 
- Desenvolver e organizar programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 
- Realizar todo o trabalho de forma inter e multiprofissional; 
- Realizar visitas domiciliares juntamente com outros profissionais; 
- Participar das reuniões com a equipe, inclusive com familiares dos usuários; 
- Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS, conforme as Políticas Públicas de Saúde. 
 

REQUISITOS 

- Curso Superior completo em Terapia Ocupacional. 

- Registro no respectivo Conselho Regional da Classe - CREFITO 

 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 029/2016

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 11 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 tubos de 
40cm, 60cm, 80cm de diâmetro e tubo de 1m armado com ferragem para ma-
nutenção e construção de galerias pluviais.
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 25 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 35/2016 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 009/2016, homologado em 
22/02/2016.
Valor Homologado: R$ 298.500,00 (Duzentos e noventa e oito mil e quinhen-
tos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação da empresa para prestação 
de serviços de viagens de esgotamento de fossa e corte de gramas nas SMEC; 
bibliotecas; escolas municipais e centros municipais de educação infantil de 
Cianorte.
Empresa: J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 160/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

(Republicado por Incorreção)
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. 91/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 9.580,20 (nove mil e quinhentos e oitenta reais e vinte 
centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, 
Quadras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. 
Empresa: Capel Elétrica Eireli Me

 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário  Valor Total  

1 450 prestação de serviço de viagem de fossa séptica e 
limpeza de caixa de passagem R$ 130,00 R$ 58.500,00 

2 600.000 

prestação de serviços por metro quadrado, de corte de 
grama; retirada de detritos e folhagens das áreas verdes; 
e transporte da grama cortada, folhagens e dos detritos 

para locais apropriados 

R$ 0,30 R$ 180.000,00 

3 200.000 

prestação de serviços por metro quadrado, de corte de 
grama; retirada de detritos e folhagens das áreas verdes; 
e transporte da grama cortada, folhagens e dos detritos 

para locais apropriados (reservado cota) 
R$ 0,30 R$ 60.000,00 
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Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 161/2015 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. 91/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 24.495,08 (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa 
e cinco reais e oito centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, 
Quadras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. 
Empresa: Passolongo E Rodrigues Ltda Epp 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 162/2015 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. 91/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 13.624,60 (treze mil e seiscentos e vinte e quatro reais 
e sessenta centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, 
Quadras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. 
Empresa: Vioto Rocha & 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 

1 200 Cabo flexível 35mm - 1KV 10,15 2.030,00 Sil 

2 100 
Lâmpada vapor metálico tubular 400w 

5000k 24,57 2.457,00 Avant 

11 40 Lâmpada de vapor metálico 1.000 watts 84,16 3.366,40 Demape 

18 20 Chuveiro elétrico 4 temperaturas 220v 19,89 397,80 Zagonel 

19 20 Reator eletrônico 2x32w  12,00 240,00 Ecp 

24 50 

Lâmpada vapor sódio 250W/220V 
conforme a NTC 810040, tubular, base E-

40, fluxo luminoso igual ou superior a 
33.000 lm, vida média igual ou superior a 

35.000 hrs 

14,50 725,00 Avant 

29 30 KIT 20W COMPACTA 127V 2700K. 5,20 156,00 Avant 

30 40 KIT 20W COMPACTA 127V 6400K. 5,20 208,00 avant 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

3 100 Reatores vapor metálico/sódio 400w - AF/INT 49,00 4.900,00 Aclux 

5 16 POSTE PADRÃO 10,5m B-150. 453,00 7.248,00 Incoposte 

6 400 metros de corrugado Peveduto (C) 2" 63 MM 1,73 692,00 Cinflex 

8 20 caixa de alvenaria 30 x 30 x 30 - PASSAGEM 21,90 438,00 Mega 

12 40 
REFLETOR 1000W, LATERAL ALUMÍNIO 

FUNDIDO. 105,20 4.208,00 Rep lux 

14 10 Reator vapor metálico 2000w Ext. AFP 277,00 2.770,00 Lux fort 

17 50 Lâmpada fluorescente 32W 3,25 162,50 Ecron 

22 10 Disjuntor DIN B 2x50 16,00 160,00 Alumbra 

23 1.200 Metros de Cabo flexível 2,5 0,72 864,00 Condusul 

25 50 
Reatores vapor sódio 250w-AF/EXT c/ base 

acoplada 45,80 2.290,00 AC lux 

31 30 KIT 30W COMPACTA 127V 6400K. 9,35 280,50 Ourolux 

32 10 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M 10,50 105,00 Eletromar 

33 30 Fita isolante de 20 mts. 2,21 66,30 Brasfort 

40 2 Disjuntor Din D 3x100 62,39 124,78 Sica 

41 10 Disjuntor DIN C 3x50 18,60 186,00 sica 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

4 100 Refletor 400w E40 28,05 2.805,00 Alcancy 

7 1.200 Metros de cabo flexível 10,0 2,61 3.132,00 Condusul 

9 250 Metros de Cabo PP 3x2,5mm 2,85 712,50 Sil 

13 40 
Reator vapor metálico AFP-EXT 1.000 

watts 134,00 5.360,00 Demape 

20 20 DISJUNTOR DIN B 1 X 32. 4,29 85,80 Sica 

21 10 DISJUNTOR DIN B 2 X 32. 15,95 159,50 Sica 

27 30 REFLETOR 2501W E-27. 28,60 858,00 Alcancy 

38 2 
CENTRO UM. 32/44 CH. S/ BAR. 

UL/DIN 150ª EMBUTR. 151,00 302,00 G luna 

39 2 
KIT BARRAMENTO 44 CH. DIN TRIF. 

150ª 804544. 104,90 209,80 G luna 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 163/2015 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. 91/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 5.221,42 (cinco mil e duzentos e vinte e um reais e 
quarenta e dois centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, 
Quadras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. 
Empresa: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda – EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 164/2015 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. 75/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 355.795,25 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, sete-
centos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-
nicípio. 
Empresa: CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

10 64 PARAFUSO MAQ. 5/8 X 9 - 225MM. 3,98 254,72 Atilius 

15 10 
Lâmpada vapor metálico de 2000w; c/ 
fluxo luminoso - 21000 LM; eficiência 
luminosa 107 LM/W - tensão 220v. 

317,90 3.179,00 Empalux 

16 2 
Refletor retangular p/ lâmpada vapor 

met. 2000w 216,00 432,00 Ramirez rz 
441 

26 15 Fotocélula s/ base 220v  9,78 146,70 Tecnowatt 
rm 10 

28 500 Cabo PP 2x2,5 mm. 2,13 1.065,00 São Jorge 

34 500 
ABRAÇADEIRA NYLON 283 X 4,80 

PRETA. 0,11 55,00 G 20 

35 500 
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 4,80 

PRETA. 0,08 40,00 G 20 

36 500 ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,5 N PR. 0,07 35,00 G 20 

37 200 ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,5 N. 0,07 14,00 G 20 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

2 13.000 
água destilada, 5cc (5 ml), solução injetável, 
límpida, estéril e apirogênica para aplicação 

intravenosa. ampola. 
R$ 0,14 R$ 1.820,00 ISOFARMA 

4 700 

agulha descartável, 20 x 5,5, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 2.604,00 SOLIDOR 

7 50 

agulha descartável, 30 x 7, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 186,00 DESCARPACK 

8 700 

agulha descartável, 40 x 12, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 2.604,00 DESCARPACK 

9 3.600 álcool etílico hidratado, 70° . frasco com 1 litro. R$ 2,32 R$ 8.352,00 TUPI 

11 300 

algodão ortopédico, medindo 10cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 5,52 R$ 1.656,00 ORTOFEN 

12 300 

algodão ortopédico, medindo 15cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 8,10 R$ 2.430,00 ORTOFEN 

13 400 

algodão ortopédico, medindo 20cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 8,64 R$ 3.456,00 ORTOFEN 

14 120 

algodão ortopédico, medindo 6cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 3,50 R$ 420,00 POLAR FIX 

16 700 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

transparente, com tampa e capacidade para 
250ml. unidade. 

R$ 0,95 R$ 665,00 J.PROLAB 

17 50 
almotolia, plástica em polietileno, na cor 

transparente, com tampa e capacidade para 
500ml. unidade. 

R$ 1,00  R$ 5,00 J.PROLAB 

18 100 aparelho para monitoramento de glicemia capilar, R$ 30,00 R$ 3.000,00 ACON 
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

2 13.000 
água destilada, 5cc (5 ml), solução injetável, 
límpida, estéril e apirogênica para aplicação 

intravenosa. ampola. 
R$ 0,14 R$ 1.820,00 ISOFARMA 

4 700 

agulha descartável, 20 x 5,5, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 2.604,00 SOLIDOR 

7 50 

agulha descartável, 30 x 7, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 186,00 DESCARPACK 

8 700 

agulha descartável, 40 x 12, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 2.604,00 DESCARPACK 

9 3.600 álcool etílico hidratado, 70° . frasco com 1 litro. R$ 2,32 R$ 8.352,00 TUPI 

11 300 

algodão ortopédico, medindo 10cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 5,52 R$ 1.656,00 ORTOFEN 

12 300 

algodão ortopédico, medindo 15cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 8,10 R$ 2.430,00 ORTOFEN 

13 400 

algodão ortopédico, medindo 20cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 8,64 R$ 3.456,00 ORTOFEN 

14 120 

algodão ortopédico, medindo 6cm x 1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 3,50 R$ 420,00 POLAR FIX 

16 700 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

transparente, com tampa e capacidade para 
250ml. unidade. 

R$ 0,95 R$ 665,00 J.PROLAB 

17 50 
almotolia, plástica em polietileno, na cor 

transparente, com tampa e capacidade para 
500ml. unidade. 

R$ 1,00  R$ 5,00 J.PROLAB 

18 100 aparelho para monitoramento de glicemia capilar, R$ 30,00 R$ 3.000,00 ACON 

contendo kit para verificação de taxa de glicose. 
unidade. 

19 3.000 

atadura de crepe  15cm x 1,80m em repouso, 
confeccionada em algodão cru com no mínimo 13 

fios p/ cm², com bordas delimitadas, com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura uniformes, 
resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 

soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, 
areada, macia e leve, enrolada em forma 

cilíndrica, embalagem resistente e individual, com 
dados de identificação e procedência. pacote com 

12 unidades. 

R$ 4,61 R$ 13.830,00 MB TEXTIL 

20 2.850 

atadura de crepe  20cm x 1,80m em repouso, 
confeccionada em algodão cru com no mínimo 13 

fios p/ cm², com bordas delimitadas, com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura uniformes, 
resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 

soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, 
areada, macia e leve, enrolada em forma 

cilíndrica, embalagem resistente e individual, com 
dados de identificação e procedência. pacote com 

12 unidades. 

R$ 7,26 R$ 20.691,00 BIOTEXTIL 

21 3.000 

atadura de crepe 10cm x 1,80m em repouso, 
confeccionada em algodão cru com no mínimo 13 

fios p/cm², com bordas delimitadas, com 
propriedades elásticas no sentido longitudinal e 
transversal, com espessura e textura uniformes, 
resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 

soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, 
areada, macia e leve, enrolada em forma 

cilindrica, embalagem resistente e individual, com 
dados de identificação e procedência. pacote com 

12 unidades. 

R$ 3,71 R$ 11.130,00 MB TEXTIL 

22 2.000 

atadura de crepe 6cm x 1,80m, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios por cm², com 
bordas delimitadas, com propriedades elásticas 

no sentido longitudinal e transversal, com 
espessura e textura uniformes, resistente, isenta 

de lanugem, impurezas e fios soltos, não 
abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia e 
leve, enrolada em forma cilíndrica, embalagem 

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

unidades. 

R$ 2,45 R$ 4.900,00 MB TEXTIL 

23 2.500 

atadura gessada, medindo 10cm x 3,00m, 
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. pacote com 12 unidades. 

R$ 3,08 R$ 7.700,00 ORTOFEN 

25 1.000 

atadura gessada, medindo 20cm x 3,00m, 
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. pacote com 12 unidades. 

R$ 27,00 R$ 27.000,00 NEVE 

27 30 avental de segurança, impermeável, em pvc 
forrado, medindo 0,70 x 1,20m. unidade. R$ 1,30 R$ 39,00 CENTRAL 

29 80 bandeja em inox, 30 x 20 x 4 cm, para preparo de 
medicações. unidade. R$ 36,00 R$ 2.880,00 FAVA 

36 150 
campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3 x 1, medindo 0,40 
x 0,40m. unidade. 

R$ 6,30 R$ 945,00 MB TEXTIL 

37 150 
campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3 x 1, medindo 0,60 
x 0,60m. unidade. 

R$ 24,00 R$ 3.600,00 MB TEXTIL 

38 265 cânula guedel n° 00, em polipropileno, pvc 
atóxico, flexível, transparente, inodora. unidade. R$ 2,22 R$ 588,30 PROTEC 

39 265 cânula guedel n° 01, em polipropileno, pvc 
atóxico, flexível, transparente, inodora. unidade. R$ 2,22 R$ 588,30 PROTEC 

40 515 cânula guedel n° 02, em polipropileno, pvc 
atóxico, flexível, transparente, inodora. unidade. R$ 2,22 R$ 1.143,30 PROTEC 

41 265 cânula guedel n° 03, em polipropileno, pvc 
atóxico, flexível, transparente, inodora. unidade. R$ 2,22 R$ 588,30 PROTEC 

42 265 cânula guedel n° 04, em polipropileno, pvc 
atóxico, flexível, transparente, inodora. unidade. R$ 2,22 R$ 588,30 PROTEC 

43 515 cânula guedel n° 05, em polipropileno, pvc 
atóxico, flexível, transparente, inodora. unidade. R$ 2,22 R$ 1.143,30 PROTEC 

44 10 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 R$ unidades. 

R$ 24,84 R$ 248,40 SOLIDOR 

45 10 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 248,40 SOLIDOR 

46 155 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 3.850,20 SOLIDOR 

47 155 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 3.850,20 SOLIDOR 

48 255 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 6.334,20  SOLIDOR 

58 1.000 

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

drenagem 2000ml (volume aproximado), ponto de 
amostragem, local apropriado para o dreno de 
esvaziamento do coletor de urina, alça de alta 

resistência para fixar o coletor de urina. unidade. 

R$ 2,13 R$ 2.130,00 PHARMATEX 

63 265 detergente enzimático. frasco de 1 litro. R$ 12,42 R$ 3.291,30 VICPHARMA 

64 7.500 
dispositivo para incontinência urinária masculino 
(uripen) n.º 06, com extensão confeccionado em 
puro látex natural, tipo preservativo. unidade. 

R$ 0,92 R$ 6.900,00  MEDSONDA 

70 30 

eletrodo cardiológico adulto, com dorso de 
espuma, gel sólido, adesivo acrílico 

hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-
pino de cloreto de prata (agcl). pacote com 30 

unidades. 

R$ 6,84 R$ 205,20 SOLIDOR 

71 31.000 

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

infusão de soluções parenterais, ponta perfurante 
com tampa protetora, câmara flexível, gotejadora 

em macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, pinça 
rolete para dosagem de volume e conexão luer-

lock.  

R$ 0,73 R$ 22.630,00 PHARMATEX 

75 5.000 
espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho m. 
unidade. 

R$ 0,95 R$ 4.750,00 ADLIN 

76 15.000 
espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho p. 
unidade. 

R$ 0,78 R$ 11.700,00 ADLIN 

81 10 fio categute simples 3.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 56,16 R$ 561,60 TECHNOFIO 

82 10 fio categute simples 4.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades.  R$ 56,16 R$ 561,60 TECHNOFIO 

104 1.350 luva de procedimento tamanho g, descartável, 
não estéril, confeccionada em látex natural, R$ 11,52 R$ 15.552,00 DESCARPACK 

43 515 cânula guedel n° 05, em polipropileno, pvc 
atóxico, flexível, transparente, inodora. unidade. R$ 2,22 R$ 1.143,30 PROTEC 

44 10 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 R$ unidades. 

R$ 24,84 R$ 248,40 SOLIDOR 

45 10 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 248,40 SOLIDOR 

46 155 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 3.850,20 SOLIDOR 

47 155 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 3.850,20 SOLIDOR 

48 255 

catéter intravenoso nº 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. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 6.334,20  SOLIDOR 

58 1.000 

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

drenagem 2000ml (volume aproximado), ponto de 
amostragem, local apropriado para o dreno de 
esvaziamento do coletor de urina, alça de alta 

resistência para fixar o coletor de urina. unidade. 

R$ 2,13 R$ 2.130,00 PHARMATEX 

63 265 detergente enzimático. frasco de 1 litro. R$ 12,42 R$ 3.291,30 VICPHARMA 

64 7.500 
dispositivo para incontinência urinária masculino 
(uripen) n.º 06, com extensão confeccionado em 
puro látex natural, tipo preservativo. unidade. 

R$ 0,92 R$ 6.900,00  MEDSONDA 

70 30 

eletrodo cardiológico adulto, com dorso de 
espuma, gel sólido, adesivo acrílico 

hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contra-
pino de cloreto de prata (agcl). pacote com 30 

unidades. 

R$ 6,84 R$ 205,20 SOLIDOR 

71 31.000 

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

infusão de soluções parenterais, ponta perfurante 
com tampa protetora, câmara flexível, gotejadora 

em macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, pinça 
rolete para dosagem de volume e conexão luer-

lock.  

R$ 0,73 R$ 22.630,00 PHARMATEX 

75 5.000 
espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho m. 
unidade. 

R$ 0,95 R$ 4.750,00 ADLIN 

76 15.000 
espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho p. 
unidade. 

R$ 0,78 R$ 11.700,00 ADLIN 

81 10 fio categute simples 3.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 56,16 R$ 561,60 TECHNOFIO 

82 10 fio categute simples 4.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades.  R$ 56,16 R$ 561,60 TECHNOFIO 

104 1.350 luva de procedimento tamanho g, descartável, 
não estéril, confeccionada em látex natural, R$ 11,52 R$ 15.552,00 DESCARPACK 

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. caixa com 100 unidades. 

105 2.850 

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

textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a 
tração, com punho, acondicionada em caixa com 
dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. caixa com 100 unidades.' 

R$ 11,46 R$ 32.661,00 DESCARPACK 

106 2.900 

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. caixa com 100 unidades. 

R$ 11,99 R$ 34.771,00 NUGARD 

107 1.550 

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

textura uniforme, ambidestra, com alta 
sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente à 
tração, com punho, acondicionada em caixa com 
dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. caixa com 100 unidades. 

R$ 11,46 R$ 17.763,00 NUGARD 

109 150 malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo 
com dimensões 10cm x 15m. unidade.  R$ 4,32 R$ 648,00 MSO 

110 150 malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo 
com dimensões 15cm x 15m. unidade.  R$ 6,74 R$ 1.011,00 MSO 

125 370 

papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm 
x 100m, com data de validade e dados de 

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 26,56 R$ 9.827,20 PHARMATEX 

126 510 

papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm 
x 100m, com data de validade e dados de 

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 31,20 R$ 15.912,00 PHARMATEX 

127 60 

papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm 
x 100m, com data de validade e dados de 

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 59,40 R$ 3.564,00 PHARMATEX 

130 15 

papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 6cm x 
100m, com data de validade e dados de 

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 18,71 R$ 280,65 PHARMATEX 

143 12.000 seringa descartável com 1ml, com agulha 13 x 
4,5. unidade. R$ 0,11 R$ 1.320,00 DESCARPACK 

146 57.000 seringa descartável com 3ml, sem agulha. 
unidade. R$ 0,07 R$ 3.990,00 DESCARPACK 

147 40.000 seringa descartável com 5ml, sem agulha. 
unidade. R$ 0,09 R$ 3.600,00 DESCARPACK 

149 50 

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

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 

abertura em pétalas, com data de validade e 
registro no m. s. unidade. 

R$ 1,85  R$ 92,50 DESCARPACK 

163 100 sonda nasogástrica curta nº 16. unidade.  R$ 0,43  R$ 43,00 MEDSONDA 

164 100 sonda nasogástrica curta nº 18. unidade.  R$ 0,43 R$ 43,00 MEDSONDA 

172 100 sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. R$ 0,60 R$ 60,00 MEDSONDA 

173 100 sonda nasogástrica longa nº 18. unidade.  R$ 0,60 R$ 60,00 MEDSONDA 

176 100 sonda para aspiração traqueal nº 06. unidade. R$ 0,43 R$ 43,00 MEDSONDA 

181 100 sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. R$ 0,43 R$ 43,00 MEDSONDA 

182 100 sonda para aspiração traqueal nº 18. unidade. R$ 0,43 R$ 43,00 MEDSONDA 

183 100 sonda para aspiração traqueal nº 20. unidade. R$ 1,02 R$ 102,00  MEDSONDA 

184 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
2,0 com caff. unidade. R$ 2,52 R$ 252,00 SOLIDOR 

185 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
2,5 com caff. unidade. R$ 1,59  R$ 159,00 SOLIDOR 

186 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
3,0 com caff. unidade. R$ 1,79 R$ 179,00  SOLIDOR 

187 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
3,5 com caff. unidade. R$ 1,59 R$ 159,00 SOLIDOR 

188 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
4,0 com caff. unidade. R$ 1,59 R$ 159,00 SOLIDOR 

189 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
4,5 com caff. unidade. R$ 1,59 R$ 159,00 SOLIDOR 

190 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
5,0 com caff. unidade. R$ 0,94 R$ 94,00 SOLIDOR 

191 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
5,5 com caff. unidade. R$ 0,94 R$ 94,00 SOLIDOR 

192 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
6,0 com caff. unidade. R$ 0,94 R$ 94,00 SOLIDOR 

193 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
6,5 com caff. unidade. R$ 0,96 R$ 96,00 SOLIDOR 

194 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
7,0 com caff. unidade. R$ 1,53 R$ 153,00 SOLIDOR 

195 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
7,5 com caff. unidade. R$ 1,53 R$ 153,00  SOLIDOR 

196 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
8,0 com caff. unidade. R$ 1,50 R$ 150,00 SOLIDOR 

197 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
8,5 com caff. unidade. R$ 1,49 R$ 149,00 SOLIDOR 

198 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
9,0 com caff. unidade. R$ 0,94 R$ 94,00 SOLIDOR 

199 100 sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 
9,5 com caff. unidade. R$ 0,96 R$ 96,00 SOLIDOR 

201 30.100 sonda uretra, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa  nº 12. unidade. R$ 0,36 R$ 10.836,00  SOLIDOR 

202 6.600 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa  nº 10. unidade. R$ 0,35 R$ 2.310,00 SOLIDOR 

203 10.100 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa  nº 14. unidade. R$ 0,41 R$ 4.141,00 SOLIDOR 

205 100 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa  nº 18. unidade. R$ 0,46 R$ 46,00 SOLIDOR 

206 100 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa  nº 20. unidade. R$ 0,46 R$ 46,00 SOLIDOR 

208 7.600 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 08. unidade. R$ 0,38 R$ 2.888,00 SOLIDOR 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 165/2015 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. 75/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 222.940,84 (Duzentos e vinte e dois mil, novecentos e 
quarenta reais, oitenta e quatro centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-
nicípio. 
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

01 1.200 abaixador de língua, tipo espátula, em madeira, 
descartável. pacote com 100 unidades. R$ 2,37 R$ 2.844,00 THEOTO 

03 600 

agulha descartável 13 x 4,5, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,71 R$ 2.226,00 LABOR I. 

05 900 

agulha descartável, 25 x 7, 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. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 3.348,00 INJEX 

06 650 

agulha descartável, 25 x 8, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel 
trifacetado, cone luer, com extremidade lisa, 

esterilizada a óxido de etileno, embalada com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

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

individual, com registro no m. s. caixa com 100 
unidades. 

R$ 3,72 R$ 2.418,00 RMDESC 

10 510 

algodão hidrófilo, em manta fina, de espessura 
uniforme, camadas sobrepostas, regularmente 
compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor 

branca, absorvente, inodoro, enrolado em papel 
apropriado de cor azul em toda a sua extensão, 
embalagem plástica individual, com dados de 
identificação e procedência e registro no m. s. 

pacote com 500g. 

R$ 7,17 R$ 3.656,70 MEDI HOUSE 

26 800 

atadura gessada, medindo 6cm x 3,00m, 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. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 4,82 R$ 3.856,00 POLAR FIX 

50 1.600 cloridrato de lidocaína 2% gel (tubo com 30 gramas) R$ 1,67 R$ 2.672,00 PHARLAB 

51 1.300 colagenase 0,6u/g + clorafenicol 0,01g/g. 
apresentação: tubo com 30g. R$ 16,43 R$ 21.359,00 CRISTALIA 

55 1.700 coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 13 litros. unidade. R$ 2,51 R$ 4.267,00 DESCARBOX 

56 1.550 coletor de material pérfuro cortante, com 
capacidade para 7 litros. unidade. R$ 2,03 R$ 3.146,50 DESCARBOX 

59 135 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45 x 50cm, 
confeccionada com fios 100% algodão em tecido 

quádruplo com ou sem fio radiopaco, resultado do 
entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a 

compõem para evitar o deslizamento entre as 
mesmas, de fácil manuseio, possui um cadarço 

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

capacidade de reter líquido. pacote com 50 
unidades. 

R$ 44,62 R$ 6.023,70 ORIGINAL 

60 6.170 

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

camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 
7,5cm, não estéril com no mínimo 13 fios/cm², 

dimensão aberta 13 x 27 cm, textura uniforme, com 
boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, 

cor branca, macia, isenta de impurezas, trama 
fechada, sem desfiamento, com data de validade, 
dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. pacote com 500 unidades. 

 R$ 6,38 R$ 39.364,60 LARISMED 

65 15 
dispositivo para punção venosa periférica (scalp) n.º 
19, descartável, estéril, atóxico, com agulha em aço 

inoxidável siliconizada, com bísel trifacetado, de 
R$ 7,49 R$ 112,35 STARMED 

afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok, com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que 
permita abertura asséptica, com data de validade, 

dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização e registro no m.s. caixa com 50 

unidades. 

69 50 

dreno de penrose, estéril, tamanho 1, esterelizado a 
radiação gama, embalado com filme plástico e papel 
grau cirúrgico com abertura em pétalas, com data 
de validade e dados de identificação e procedência 

em embalagem indivudual. unidade. 

R$ 1,13 R$ 56,50 MADEITEX 

72 10.000 

equipo para alimentação enteral, controle de fluxo e 
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente 

de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação, viabiliza o controle de fluxo de 

soluções, lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente de solução, extensão em pvc azul (evita 
conexão acidental com acesso venoso), medindo 
1,20cm, controlador de fluxo (gotejamento) tipo 
pinça rolete, embalado com filme e papel grau 

cirúrgico, com abertura em pétalas, esterilizado por 
óxido de etileno, apirogênico. unidade. 

R$ 1,08 R$ 10.800,00 DESCARPACK 

73 8.500 equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para 
infusão simultânea de solução parenteral. unidade. R$ 0,57 R$ 4.845,00 LABOR I. 

74 1.000 

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

aderência, hipoalergênico, enrolado em carretel, 
embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 4,44 R$ 4.440,00 MISSNER 

80 10 fio categute simples 2.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 68,99 R$ 689,90 TECHNOFIO 

83 400 

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

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

R$ 2,49 R$ 996,00 EUROCEL 

84 2.200 
fita adesiva crepe hospitalar, com dimensões de 

16mm x 50m, embalagem individual com data de 
validade e dados de identificação.  unidade. 

R$ 1,69 R$ 3.718,00 ADERE 

89 400 

gaze tipo queijo (bobina), composta por 3 dobras e 8 
camadas no formato de 91cm x 91cm, 13 fios, 

confeccionada em fio 100% algodão, hidrófilas, não 
estéril, aplicação destinada ao uso externo, 

altamente absorvente, utilização em curativos ou 
procedimentos operatórios, entre outros. unidade. 

R$ 20,99 R$ 8.396,00 ORIGINAL 

90 250 

gel para ultrassom, uso em aparelhos de ultrassom, 
ecógrafos e dopplers, utilizado como meio de 

contato para transmissão ultrassônica, contendo ph 
neutro, sem cor e sem cheiro, embalagem 

constando os dados de identificação, procedência, 
número do lote, data de fabricação, validade e 

registro no m. s. frasco com 100 gramas. 

R$ 1,24 R$ 310,00 RMC 

91 15 

gel para ultrassom, uso em aparelhos de ultrassom, 
ecógrafos e dopplers, utilizado como meio de 

contato para transmissão ultrassônica, contendo ph 
neutro, sem cor e sem cheiro, embalagem 

constando os dados de identificação, procedência, 
número do lote, data de fabricação, validade e 

registro no m. s. galão com 5 litros. 

R$ 15,17 R$ 227,55 CAITHEC 

96 13 
lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, 
esterelizado por raio gama. caixa com 100 

unidades. 
R$ 16,19 R$ 210,47 MED GOLDMAN 

97 13 
lâmina de bisturi nº 22, em aço carbono, 
esterelizado por raio gama. caixa com 100 

unidades. 
R$ 16,19 R$ 210,47 MED GOLDMAN 

100 1.700 

luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,82 R$ 1.394,00 MAXITEX 

101 2.000 

luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,81 R$ 1.620,00 MAXITEX 

102 2.000 

luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,81 R$ 1.620,00 MAXITEX 

103 2.000 

luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,79 R$ 1.580,00 MAXITEX 

108 500 luva plástica estéril, tamanho unico, descartável, 
ambidestra, sensibilidade táctil,  boa selagem em R$ 6,34 R$ 3.170,00 PLAST LUVAS 

afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok, com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que 
permita abertura asséptica, com data de validade, 

dados de identificação, procedência, tipo de 
esterilização e registro no m.s. caixa com 50 

unidades. 

69 50 

dreno de penrose, estéril, tamanho 1, esterelizado a 
radiação gama, embalado com filme plástico e papel 
grau cirúrgico com abertura em pétalas, com data 
de validade e dados de identificação e procedência 

em embalagem indivudual. unidade. 

R$ 1,13 R$ 56,50 MADEITEX 

72 10.000 

equipo para alimentação enteral, controle de fluxo e 
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente 

de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação, viabiliza o controle de fluxo de 

soluções, lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente de solução, extensão em pvc azul (evita 
conexão acidental com acesso venoso), medindo 
1,20cm, controlador de fluxo (gotejamento) tipo 
pinça rolete, embalado com filme e papel grau 

cirúrgico, com abertura em pétalas, esterilizado por 
óxido de etileno, apirogênico. unidade. 

R$ 1,08 R$ 10.800,00 DESCARPACK 

73 8.500 equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para 
infusão simultânea de solução parenteral. unidade. R$ 0,57 R$ 4.845,00 LABOR I. 

74 1.000 

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

aderência, hipoalergênico, enrolado em carretel, 
embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 4,44 R$ 4.440,00 MISSNER 

80 10 fio categute simples 2.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 68,99 R$ 689,90 TECHNOFIO 

83 400 

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

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

R$ 2,49 R$ 996,00 EUROCEL 

84 2.200 
fita adesiva crepe hospitalar, com dimensões de 

16mm x 50m, embalagem individual com data de 
validade e dados de identificação.  unidade. 

R$ 1,69 R$ 3.718,00 ADERE 

89 400 

gaze tipo queijo (bobina), composta por 3 dobras e 8 
camadas no formato de 91cm x 91cm, 13 fios, 

confeccionada em fio 100% algodão, hidrófilas, não 
estéril, aplicação destinada ao uso externo, 

altamente absorvente, utilização em curativos ou 
procedimentos operatórios, entre outros. unidade. 

R$ 20,99 R$ 8.396,00 ORIGINAL 

90 250 

gel para ultrassom, uso em aparelhos de ultrassom, 
ecógrafos e dopplers, utilizado como meio de 

contato para transmissão ultrassônica, contendo ph 
neutro, sem cor e sem cheiro, embalagem 

constando os dados de identificação, procedência, 
número do lote, data de fabricação, validade e 

registro no m. s. frasco com 100 gramas. 

R$ 1,24 R$ 310,00 RMC 

91 15 

gel para ultrassom, uso em aparelhos de ultrassom, 
ecógrafos e dopplers, utilizado como meio de 

contato para transmissão ultrassônica, contendo ph 
neutro, sem cor e sem cheiro, embalagem 

constando os dados de identificação, procedência, 
número do lote, data de fabricação, validade e 

registro no m. s. galão com 5 litros. 

R$ 15,17 R$ 227,55 CAITHEC 

96 13 
lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, 
esterelizado por raio gama. caixa com 100 

unidades. 
R$ 16,19 R$ 210,47 MED GOLDMAN 

97 13 
lâmina de bisturi nº 22, em aço carbono, 
esterelizado por raio gama. caixa com 100 

unidades. 
R$ 16,19 R$ 210,47 MED GOLDMAN 

100 1.700 

luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,82 R$ 1.394,00 MAXITEX 

101 2.000 

luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,81 R$ 1.620,00 MAXITEX 

102 2.000 

luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,81 R$ 1.620,00 MAXITEX 

103 2.000 

luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

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

R$ 0,79 R$ 1.580,00 MAXITEX 

108 500 luva plástica estéril, tamanho unico, descartável, 
ambidestra, sensibilidade táctil,  boa selagem em R$ 6,34 R$ 3.170,00 PLAST LUVAS 

toda a sua extensão, embalagem individual, com 
data de validade, dados de identificação e 

procedência, tipo de esterilização e registro no m. s. 
pacote com 100 unidades. 

111 100 malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 20cm x 15m. unidade.  R$ 8,96 R$ 896,00 MED HOUSE 

112 150 malha tubular ortopédica, 100% algodão, rolo com 
dimensões 6cm x 15m. unidade.  R$ 3,32 R$ 498,00 MED HOUSE 

115 570 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com 
filtro, tripla proteção, hipoalergênica, atóxica, 

confeccionada em tela não tecido, com presilha para 
moldar o nariz, formato anatômico com prega 
central no sentido horizontal, proporcionando 

adequada cobertura do rosto e filtragem bacteriana 
no duplo sentido, embalada com data de validade e 
dados de identificação e procedência e registro no 

m. s. caixa com 50 unidades. 

R$ 4,44 R$ 2.530,00 INNOVA 

121 60 

óculos de proteção individual, lentes em 
policarbonato com tratamento anti-riscos; abas 

laterais de proteção, armação preta e hastes 
reguláveis; acompanha cordão de segurança, óculos 
em policarbonato resistente a impactos e choques 

físicos de materiais sólidos e líquidos como: 
fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos 

ácidos, cáusticos, entre outros; proteção contra 
raios uva e uvb, apoio nasal e proteção lateral no 

mesmo material da lente, hastes tipo espátula com 
ajuste de comprimento para melhor adaptação ao 

rosto do usuário. unidade. 

R$ 2,59 R$ 155,40 SUPERMEDY 

123 200 p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, 
aquosa. frasco com 1 litro. R$ 12,18 R$ 2.436,00 VIC PHARMA 

124 200 p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, 
degermante, com tensoativos. frasco com 1 litro. R$ 12,38 R$ 2.476,00 VIC PHARMA 

128 50 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade.  

R$ 25,98 R$ 1.299,00 DUOTEC 

129 50 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade.  

R$ 20,44 R$ 1.022,00 DUOTEC 

132 100 pera para eletrocardiograma. unidade. R$ 1,98 R$ 198,00 MISSOURI 

142 46.000 seringa descartável com 10ml, sem agulha. 
unidade. R$ 0,21 R$ 9.660,00 SR 

145 26.000 seringa descartável com 20ml, sem agulha. 
unidade. R$ 0,28 R$ 7.280,00 SR 

148 1.500 

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

natural da pele, melhorando sua elasticidade, 
auxiliando na prevenção de formação de escaras, 
uso tópico, com registro no m. s. frasco com no 

mínimo 200ml. 

R$ 4,43 R$ 6.645,00 KELLDRIN 

150 50 

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

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 92,00 STARMED 

151 50 

sonda de foley nº 12, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 92,00 STARMED 

152 50 

sonda de foley nº 14, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 92,00 STARMED 

153 350 

sonda de foley nº 16, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 644,00 STARMED 

154 350 

sonda de foley nº 18, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

R$ 1,84 R$ 644,00 STARMED 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

155 150 

sonda de foley nº 20, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 276,00 STARMED 

156 200 

sonda de foley nº 22, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 368,00 STARMED 

157 200 

sonda de foley nº 24, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 368,00 STARMED 

209 12.000 soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 250ml. unidade. R$ 1,18 R$ 14.160,00 ARBORETO 

214 12.000 soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 100ml. unidade. R$ 1,05 R$ 12.600,00 ARBORETO 

226 2.600 
termômetro clínico prismático, faixa de medição de 
35º a 42º, acompanha tubo de pvc com tampa para 

proteção. unidade.  
R$ 3,90 R$ 10.140,00 PREMIUM 

227 350 

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

cristal líquido, indicador de pilha fraca, memória 
para a última temperatura medida, função auto-

desligamento após 10 minutos e sem uso e, 
indicador sonoro com tipos diferenciados de alerta 
para temperatura normal e febril, acompanha capa 

de acrílico para proteção. unidade. 

R$ 7,67 R$ 2.684,50 G-TECH 

234 60 
touca descartável, com elástico, branca, não estéril, 
atóxica, 100% polipropileno, não inflamável. pacote 

com 100 unidades. 
R$ 5,24 R$ 314,40 EMBRAMAC 

235 3.000 tubo de látex, não estéril, para garrote fino, 
tamanho 200. metro. R$ 1,04 R$ 3.120,00 LENGRUBER 

239 800 vaselina líquida. frasco com 100ml. R$ 3,34 R$ 2.672,00 VIC PHARMA 
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em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

155 150 

sonda de foley nº 20, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 276,00 STARMED 

156 200 

sonda de foley nº 22, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 368,00 STARMED 

157 200 

sonda de foley nº 24, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, com dois orifícios 

grandes, arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, abertura 

em pétalas, com data de validade e registro no m. s. 
unidade. 

R$ 1,84 R$ 368,00 STARMED 

209 12.000 soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 250ml. unidade. R$ 1,18 R$ 14.160,00 ARBORETO 

214 12.000 soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 100ml. unidade. R$ 1,05 R$ 12.600,00 ARBORETO 

226 2.600 
termômetro clínico prismático, faixa de medição de 
35º a 42º, acompanha tubo de pvc com tampa para 

proteção. unidade.  
R$ 3,90 R$ 10.140,00 PREMIUM 

227 350 

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

cristal líquido, indicador de pilha fraca, memória 
para a última temperatura medida, função auto-

desligamento após 10 minutos e sem uso e, 
indicador sonoro com tipos diferenciados de alerta 
para temperatura normal e febril, acompanha capa 

de acrílico para proteção. unidade. 

R$ 7,67 R$ 2.684,50 G-TECH 

234 60 
touca descartável, com elástico, branca, não estéril, 
atóxica, 100% polipropileno, não inflamável. pacote 

com 100 unidades. 
R$ 5,24 R$ 314,40 EMBRAMAC 

235 3.000 tubo de látex, não estéril, para garrote fino, 
tamanho 200. metro. R$ 1,04 R$ 3.120,00 LENGRUBER 

239 800 vaselina líquida. frasco com 100ml. R$ 3,34 R$ 2.672,00 VIC PHARMA 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 166/2015 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. 75/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 47.738,40 (Quarenta e sete mil, setecentos e trinta e 
oito reais, quarenta centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-
nicípio. 
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 
EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

28 80 
bacia redonda em inox, embalagem plástica 

individual, com dimensões de 35 x 7cm, capacidade 
para 4.700ml. unidade. 

R$ 81,89 R$ 6.551,20 FORTINOX 

52 20 

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

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

checagem de pulso carotídeo ou traqueostomia de 
liberação das vias aéreas, botões em material 

plástico resistente rádio-transparente, apresentar 
certificado de registro do produto no m. s. unidade. 

R$ 14,78 R$ 295,60 VNO RESGATE 

53 20 

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

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

checagem de pulso carotídeo ou traqueostomia de 
liberação das vias aéreas, botões em material 

plástico resistente rádio-transparente, apresentar 
certificado de registro do produto no m.s. unidade. 

R$ 14,78 R$ 295,60 VNO RESGATE 

54 20 

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

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

checagem de pulso carotídeo ou traqueostomia de 
liberação das vias aéreas, botões em material 

plástico resistente rádio-transparente, apresentar 
certificado de registro do produto no m. s. unidade. 

R$ 14,78 R$ 295,60 VNO RESGATE 

61 100 
cuba rim, em aço inoxidável, embalagem plástica 

individual, com dimensões de 26x12cm, capacidade 
para 700ml. unidade . 

R$ 24,68 R$ 2.468,00 FORTINOX 

77 400 

estetoscópio + esfigmomanômetro, adulto, kit, 
sendo o esfigmomanômetro com certificação do 
inmetro, possuindo braçadeira em nylon, tecido 
100% poliamida com dupla camada de resina, 

impermeável para melhor higienização, fecho em 
metal com tratamento antioxidante e pêra de 

borracha com válvula, partes metálicas cromadas, 
possuindo registro no m. s. unidade. 

R$ 44,16 R$ 17.664,00 PREMIUM 

78 60 

estetoscópio + esfigmomanômetro, infantil, kit, 
sendo o esfigmomanômetro com certificação do 
inmetro, possuindo braçadeira em nylon, tecido 
100% poliamida com dupla camada de resina, 

impermeável para melhor higienização, fecho em 
metal com tratamento antioxidante e pêra de 

borracha com válvula, partes metálicas cromadas, 
possuindo registro no m.s. unidade. 

R$ 53,20 R$ 3.192,00 PREMIUM 

79 70 

estetoscópio + esfigmomanômetro, para obeso, 
sendo o esfigmomanômetro com certificação do 
inmetro, possuindo braçadeira em nylon, tecido 
100% poliamida com dupla camada de resina, 

impermeável para melhor higienização, fecho em 
metal com tratamento antioxidante e pêra de 

borracha com válvula, partes metálicas cromadas, 
possuindo registro no m. s. unidade. 

R$ 58,50 R$ 4.095,00 PREMIUM 

93 250 

indicador biológico para esterilização a vapor, 
contendo frasco plástico contendo ampola de vidro 
com caldo nutriente e tira de papel impregnada em 
suspensão de esporos. indicador biológico na forma 

autocontida, possibilita monitoramento dos 
processos de esterilização com calor úmido sob 

pressão (autoclaves, não exigindo técnica de 
transferência asséptica dos esporos para o meio de 

cultura, permitindo fácil visualização dos 
resultados. armazenagem  e conservação sob 
temperatura entre 15-30º c. caixa com 100 

unidades. 

R$ 9,45 R$ 2.362,50 CRISTOFOLI 

94 150 kit de micronebulização adulto, em rede de ar 
comprimido, com umidificador. unidade. R$ 5,29 R$ 793,50 DARU 

95 130 kit de micronebulização infantil em rede de ar 
comprimido, com umidificador. unidade. R$ 5,29 R$ 687,70 DARU 

98 65 

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

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

aaa. unidade.  

R$ 8,28 R$ 538,20 PREMIUM 

99 5 

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

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

centrado. unidade. 

R$ 336,00 R$ 1.680,00 JG MORIYA 

122 10 

otoscópio c/ 5 espéculos de diferentes tamanhos 
que se ajustam ao formato anatômico de cada 

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

unidade. 

R$ 221,99 R$ 2.219,90 MIKATOS TK 

138 20 

reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú, 
confeccionado em borracha polivinil, acoplamento 

externo para máscara de uso adulto segundo 
norma internacional, com diâmetro de 22mm, 

conector universal com diâmetro de 15mm para 
sonda endotraqueal, válvula de escape, balão de 

borracha auto inflável, após ser pressionado, 
conexão para alimentação de oxigênio, entrada 
para conexão de bolsa respiratória com válvula, 

máscara com bojo transparente, coxim anatômico, 
acondicionada em maleta transparente. unidade. 

R$ 114,99 R$ 2.299,80 JG MORIYA 

139 20 

reanimador pulmonar manual tipo ambú infantil 
(pediátrico), com balão auto inflável em silicone e 

válvula de admissão de ar com conexão para 
entrada de oxigênio, acompanha 01 máscara com 
bojo transparente e coxim em silicone tamanho 
infantil, válvula unidirecional com acoplamento 

externo para máscara, válvula de escape (pop-off), 
válvula de controle com bolsa reservatório de 
oxigênio e extensão com conector. unidade. 

R$ 114,99 R$ 2.299,80 JG MORIYA 

 

95 130 kit de micronebulização infantil em rede de ar 
comprimido, com umidificador. unidade. R$ 5,29 R$ 687,70 DARU 

98 65 

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

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

aaa. unidade.  

R$ 8,28 R$ 538,20 PREMIUM 

99 5 

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

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

centrado. unidade. 

R$ 336,00 R$ 1.680,00 JG MORIYA 

122 10 

otoscópio c/ 5 espéculos de diferentes tamanhos 
que se ajustam ao formato anatômico de cada 

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

unidade. 

R$ 221,99 R$ 2.219,90 MIKATOS TK 

138 20 

reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú, 
confeccionado em borracha polivinil, acoplamento 

externo para máscara de uso adulto segundo 
norma internacional, com diâmetro de 22mm, 

conector universal com diâmetro de 15mm para 
sonda endotraqueal, válvula de escape, balão de 

borracha auto inflável, após ser pressionado, 
conexão para alimentação de oxigênio, entrada 
para conexão de bolsa respiratória com válvula, 

máscara com bojo transparente, coxim anatômico, 
acondicionada em maleta transparente. unidade. 

R$ 114,99 R$ 2.299,80 JG MORIYA 

139 20 

reanimador pulmonar manual tipo ambú infantil 
(pediátrico), com balão auto inflável em silicone e 

válvula de admissão de ar com conexão para 
entrada de oxigênio, acompanha 01 máscara com 
bojo transparente e coxim em silicone tamanho 
infantil, válvula unidirecional com acoplamento 

externo para máscara, válvula de escape (pop-off), 
válvula de controle com bolsa reservatório de 
oxigênio e extensão com conector. unidade. 

R$ 114,99 R$ 2.299,80 JG MORIYA 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 168/2015 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. 75/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 5.565,50 (Cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco 
reais, cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-
nicípio. 
Empresa: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CI-
RURGICO E HOSPITALARES LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 73/2016-LCT-PMC

Republicado Por Incorreção
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 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Pica Pau, 1211, CEP 86.701-040, telefone 
(43) 3275-3105, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.328.535/0001-59.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 74/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Mu-
nicipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.661,40 (treze mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 79/2016-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 NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede Rua Antonio Fachim, 2210, 
CEP 87.703-350, telefone (44) 3422-7118, na cidade de Paranavaí, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 06.974.929/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 253/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde de 
Cianorte.

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

134 80 pinça anatômica em aço cirúrgico dente de rato 14cm. 
unidade. R$ 6,90 R$ 552,00 PROFESSIONAL 

135 150 pinça kelly em aço cirúrgico curva 14cm. unidade. R$ 11,23 R$ 1.684,50 PROFESSIONAL 

136 100 pinça kelly reta em aço cirúrgico 14cm. unidade. R$ 12,50 R$ 1.250,00 PROFESSIONAL 

228 70 tesoura mayo curva com 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. R$ 14,85 R$ 1.039,50 PROFESSIONAL 

229 70 tesoura mayo reta com 15cm, em cirúrgico, embalagem 
plástica individual. unidade. R$ 14,85 R$ 1.039,50 PROFESSIONAL 
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
21.105,25 (Vinte e um mil cento e cinco reais e vinte e cinco centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 198/2016-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 DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 
EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Kako-
gawa, 1334, CEP 87.025-000, telefone (44) 3034-4456, na cidade de Maringá, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.894.550/0001-90.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Presencial nº 137/2015.
OBJETO: Contratação de serviços de reparos em edificações públicas, vias 
públicas, praças, parques, jardins, cemitério municipal, capelas mortuárias e 
demais locais que fazem parte da administração pública.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
28.162,50 (Vinte e oito mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 265/2016-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 VIOTO ROCHA & CIA LTDA EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás 234, CEP 87.200-151, 
telefone (44) 3629-1963, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 77.341.352/0001-35.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Presencial nº 91/2015.
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, 
Quadras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.795,55 (Cinco mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 256/2016 - 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 VALLE OPERADORA E TURISMO EIRE-
LI ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Néo Alves 
Martins 2939 sala 1, CEP 87.013-060, telefone (44) 3032-3800, na cidade de 
Maringá, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.117.811/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 120/2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas 
nacionais, para a Secretaria Municipal de Administração, Gabinete do Prefei-
to e Procuradoria Jurídica.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.775,20 (Quinze mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 261/2016 - 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 CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA 
DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Av. Celso Garcia Cid, 3698, Zona 1, CEP 87501-090, telefone (44) 3623-
3591, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
05.746.444/0001-94.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 75/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do 
município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
86.338,88 (Oitenta e seis mil trezentos e trinta e oito reais oitenta e oito cen-
tavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 268/2016 - 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 VIOTO, ROCHA & CIA LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, , inscrita no CNPJ sob nº 77.341.352/0001-35, com 
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Goiás, 234, CEP 
87.200-149, telefone (44) 3629-1963.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 284/2015
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos órgãos da 
administração do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
23.999,00 (Vinte e três mil e novecentos e noventa e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/10/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 279/2016 - 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 LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Santa Fé, 52, 
Centro, CEP 83.324-230, telefone (41) 3026-7182, na cidade de Pinhais, estado 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.389.967/0001-59. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 329/2015.
OBJETO: Aquisição de material de copa, cozinha e higiene para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.762,56 (Um mil setecentos e sessenta e dois reais cinquenta e seis centavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 301/2016 - 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 F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Kakogawa, 285, Jardim Vitó-
ria, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.025-000, telefone (44) 
3263-3536, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.093.433/0001-91. 
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$ 
14.600,00 (Quatorze mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/08/2016. 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 313/2016 - 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 CAPEL ELÉTRICA EIRELI ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel Ribas 1244, CEP 87.704-
000, telefone (44) 3421-9700, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 21.056.639/0001-69. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 91/2015.
OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, 
Quadras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.580,20 (nove mil e quinhentos e oitenta reais e vinte centavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 319/2016 - 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 AMERICORINEU ROMALHO MANZANI 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Souza Naves, 107, 
sala 1, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-000, telefone (44) 
3629-3110, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.635.770/0001-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 189/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de cha-
ve, abertura de portas em geral, troca de miolo de chave, amolar tesoura e 
aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e cadeados para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.023,40 (Nove mil vinte e três reais e quarenta centavos).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/08/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 328/2016 - 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 VIOTO ROCHA & CIA LTDA EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás 234, CEP 87.200-151, 
telefone (44) 3629-1963, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 77.341.352/0001-35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 265/2015.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação do 
portal de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
457,50 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais cinquenta centavos).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/09/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO

I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
009/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 45/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação da empresa para prestação de servi-
ços de viagens de esgotamento de fossa e corte de gramas nas SMEC; bibliote-
cas; escolas municipais e centros municipais de educação infantil de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa J. FRANCELINO DA 
SILVA & CIA LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02-03, no valor total 
de R$ 298.500,00 (Duzentos e noventa e oito mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, 
convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recur-
sos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nome-
ação para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público 
realizado em 08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 
18 de Agosto de 2015.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 09 de Março de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-
-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   
CARGO: PSICÓLOGO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ANA PAULA FARIA SANCHEZ   07º

Cianorte, 26 de Fevereiro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 04/2016 PMC/ 
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO 

LOURENÇO – CODECOL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICI-
PAL Nº 4.704/15, DE 15 DE DEZEMBRO 2015.

CONVENENTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100, inscrito 
no CNPJ sob o nº 76.309.806/0001-28, neste ato, devidamente representado 
pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário em pleno exercício de seu mandato e funções, 
residente e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, portador da Cédula 
de Identidade nº 1.554.531-3/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº 258.569.019-91 e 
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO LOU-
RENÇO – CODECOL, Inscrito no CNPJ. Sob o nº 79.079.232/0001-37, es-
tabelecido na Rua Tico - Tico, s/n no distrito de São Lourenço Município de 
Cianorte, doravante denominada TOMADORA, representada neste ato por 
seu Presidente, Senhor CICERO CLEMENTINO DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, portador da Carteira de Identidade nº 5.056.867-9 SSP/PR e inscrito 
no CPF: nº 810.644.899-15.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL

Div. de Recursos Humanos

 

 
 
 
 

 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Relatório do CNIS-INSS 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Comprovante de Residência 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna; 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo; 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio; 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo);  

 

Certidão de tempo de serviço público anterior;  
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone).  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838 
 

Secretaria de Finanças
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De acordo com a Lei Municipal nº 4.704/15, de 15 de dezembro de 2015, pu-
blicada em 02 de fevereiro de 2016, Edição nº 3.487, no www.cianorte.pr.gov.
br/orgaooficial do Município, resolvem ambas as partes realizar um acrésci-
mo no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), na Contribuição 
Financeira do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Lourenço 
– Codecol.
Parágrafo Único: O Município ampliará o apoio ao Conselho de Desenvol-
vimento de Comunitário de São Lourenço, para a melhoria nos serviços de 
infraestrutura, para o manuseio de solo, tais como: Terraplanagem, curvas de 
nível, correção do solo entre outros, prestará apoio aos agricultores da região 
para garantir uma boa colheita, favorecerá a geração de renda, melhorará qua-
lidade de vida dos mesmos, prestará apoio a todas as ações voltadas a propor-
cionar o desenvolvimento local, entre outros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO
Os recursos acrescidos na Contribuição Financeira totalizará o valor de: R$ 
110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais) e serão repassados de acordo com o Plano 
de Aplicação, anexo a este Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RATIFICAÇÕES
Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
vênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complemen-
tar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO  

CICERO CLEMENTINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 01/2016 PMC/AS-
SOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES E DO VESTUÁ-

RIO DE CIANORTE – ASCONVESTE, COM FUNDAMENTO NA LEI 
MUNICIPAL Nº 4.704/15, DE 15 DE DEZEMBRO 2015.

CONVENENTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100, inscrito 
no CNPJ sob o nº 76.309.806/0001-28, neste ato, devidamente representado 
pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário em pleno exercício de seu mandato e funções, 
residente e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, portador da Cédula 
de Identidade nº 1.554.531-3/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº 258.569.019-91 e 
ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES E DO VESTU-
ÁRIO DE CIANORTE – ASCONVESTE, Inscrita no CNPJ. Sob o nº 
80.616.220/0001-83, estabelecida na Avenida Paraíba, 1739 - Loja 04 neste 
Município, doravante denominada TOMADORA, representada neste ato por 
seu Presidente, Senhor MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, ca-
sado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 5.933.159-0 SSP/PR e 
inscrito no CPF: nº 026.216.779-40.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Municipal nº 4.704/15, de 15 de dezembro de 2015, publi-
cada em 02 de fevereiro de 2016, Edição nº 3.487, no www.cianorte.pr.gov.br/
orgaooficial do Município, resolvem ambas as partes realizar um acréscimo no 
valor de R$ 100.000,0 (Cem Mil Reais), na Contribuição Financeira da Asso-
ciação das Indústrias de Confecções e do Vestuário de Cianorte - Asconveste.
Parágrafo Único: O Município repassará à Entidade, recursos financeiro para 
ampliar o apoio a promoção e divulgação do turismo de negócios em Cianorte, 
Estado do Paraná, por meio da implementação do Projeto “CIANORTE TU-
RISMO DE NEGÓCIOS - EXPOVEST – 2016 (Cianorte Fashion Business)”, 
conforme consta no Plano de Trabalho em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO
Os recursos acrescidos na Contribuição Financeira totalizará o valor de: R$ 
550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais) e serão repassados de acordo 
com o Plano de Aplicação, anexo a este Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RATIFICAÇÕES
Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
vênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complemen-
tar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO

MARCIO FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
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