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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 010/17

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.853/16, 
de 15 de dezembro de 2016, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.740.625,35 (um milhão, setecentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais e trinta e cinco centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento 
vigente:
09.02.1236100102.061. Manutenção das Escolas Municipais (Recursos Com-
plementares)
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 3139).........R$50.909,01
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 3105)............R$416,02
09.03.1236500112.066. Manutenção de Centros de Educação Infantil (Recursos 
Complementares)
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 3131).....................................R$883,78
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 3135)..................................R$30.417,19
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 3147).................................R$47.635,37
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 3141).........R$51.043,25
09.07.1230600132.132. Fornecimento de Alimentação Escolar
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita (Fonte 3112)....R$6.585,94
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita (Fonte 3120)....................
.............................................................................................................R$7.342,02
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita (Fonte 3123)....................
...........................................................................................................R$12.419,81
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita (Fonte 3127)....................
................................................................................................................R$603,24
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita (Fonte 3137).....R$409,03
09.08.1236100122.131. Manutenção do Transporte de Alunos (Recursos Com-
plementares)
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 3107)................................R$900.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica (Fonte 3107)................
.........................................................................................................R$150.335,46
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 3121)..................................R$50.235,85
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 31013)..............................R$300.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica (Fonte 31013).............
.........................................................................................................R$131.389,38
 Total...........................................................................R$1.740.625,35
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos pro-
venientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício 

anterior, conforme definido no § 1°, I do art. 43, da Lei n° 4.320/64, nas segu-
intes fontes: 
105 Alienação de Bens da Educação ....................................................R$416,02
107 Salário Educação ................................................................R$1.050.335,46
112 MDE/PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar..... R$6.585,94
120 PENAC - PNAE - CRECHE.................................................. R$7.342,02
121 PNATE Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar..R$ 50.235,85
123 PMC-PNAP-PRÉ-ESCOLA..................................................R$ 12.419,81
127 FNDE/PNAE-EJA........................................................................ R$ 603,24
131 Programa Dinheiro Direto na Escola.......................................R$ 883,78
135 FNDE/Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção e ao Desenvolvimento 
da Educação Infantil..........................................................................R$30.417,19
137 Programa Nacional de Alimentação Escolar (AEE).................R$ 409,03
139 FNDE/PAR nº 201302194/2013 - Aquisição de Mobiliário.......R$ 50.909,01
141 FNDE/PAR nº 201400652 - Aquisição de Equipamentos........R$ 51.043,25
147 FNDE/Brasil Carinhoso - Ampliação do Acesso à Creche......R$ 47.635,37
1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE  ..............R$ 431.389,38
 Total...........................................................................R$1.740.625,35
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de janeiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

P O R T A R I A  N º  08/2017
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
 Considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.615, de 13 de 
agosto de 2015, que dispõe sobre a contratação por prazo determinado para aten-
der a necessidade temporária de excepcional interesse público;
Considerando a necessidade de contratação de Professores e Educadores In-
fantis para atender necessidade temporária de excepcional interesse público da 
Rede Municipal de Educação do Município de Cianorte;

R  E  S  O  L  V  E
 Art. 1º. Nomear Comissão Especial para Processo Seletivo Simplifi-
cado – PSS, com atribuições para auxiliar a Divisão de Recursos Humanos nos 
procedimentos referentes à inscrição e seleção dos candidatos.
§ 1º. A Comissão será composta por servidores públicos estáveis, lotados na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo: 
ELIANE APARECIDA LOPES – graduada com licenciatura plena em Ciências 
Biólogicas
MIRYAN CÁSSIA AGUILERA MACHADO KEPE – graduada com licencia-
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tura plena em Ciências
SANDRA LOCATELLI PORTUGUÊS – graduada com licenciatura plena em 
Pedagogia
SOLANGE LEONARDE BARRIN BIGAS - graduada com licenciatura plena 
em Pedagogia
VALQUÍRIA CHARLES DA SILVA – graduada em licenciatura plena em Pe-
dagogia
§ 2º.  A Comissão será presidida pela servidora Eliane Aparecida Lopes.
Art. 2º. A Comissão, sob a supervisão da Divisão de Recursos Humanos, terá as 
seguintes atribuições:
I – Receber as inscrições, conferir os documentos e atestar que as fotocópias 
conferem com os originais;
II – Realizar análise documental e do currículo e proceder à contagem dos pon-
tos dos títulos apresentados;
III – Elaborar a classificação provisória dos inscritos separada por cargo;
IV – Receber e analisar os recursos;
V – Encaminhar a classificação final para publicação;
VI – Realizar os demais atos pertinentes e necessários ao processo de seleção.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de janeiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Republicada por incorreção

P O R T A R I A  Nº 014/2017
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO prefeito do Município de Cianorte, 
Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por 
lei,
R E S O L V E :
Art. 1º. Nomear os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente do Município de Cianorte, para cumprirem o mandato pelo 
período compreendido de 01 de Fevereiro de 2017 à 30 de Dezembro de 2018, 
sendo eles assim nominados, em respeito à indicação de seus órgãos e entidades.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de janeiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNAMENTAL  

Entidade  Nome 

1.SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Titular: Guilherme Comar Schulz  

Suplente: Cristiane Marchini Roco 

2. Secretaria Municipal de Agricultura, e Fomento. Agropecuário Titular: Mario Padial 
Suplente: Emanuel Sordi 

3. Núcleo Regional de Educação de Cianorte 
 

Titular: Claudemir de Almeida Maciel 

Suplente: Marlon Hernandes Cantarin 
4. Emater 
 

Titular: Edison Eiti Mikami  

Suplente: Sebastião Silvério Cândido 

5. Policia Militar Ambiental do Paraná – 4 BPMA – 3ª CIA Titular: Marcelo Donizeti Fanti 

Suplente: Fabiano da Veiga 

6. 13ª Regional de Saúde de Cianorte Titular: Thalita Gabrielly Bongiorno de Souza  
Suplente: Sandra Cristina L. V. S de Farias  

7. Universidade Est. de Maringá – Campus de Cianorte Titular: Joner de Lima Dias 
Suplente: Rodolfo Tsutomu Miyamoto 
 

8. Sanepar Titular: Eva Cristina  Cayuela Gonzales Kochem  

Suplente: João Cícero de Oliveira 

9. ICMBIO- Instituto Chico Mendes da Biodiversidade Titular: Antonio Guilherme Cândido da Silva 

Suplente: Romano Pulzatto Neto 

10. IAP – Instituto Ambiental  Titular: Antonio Carlos Cavalheiro Moreto 

Suplente: Aldemir Gazolla  

11. Corpo de Bombeiros  Titular: 1.º ten. Anderson Luiz Feijó  
Suplente: subtenente José Roberto Pizzini 
 

12. Secretaria Municipal de desenvolvimento urbano Titular: Nelson Magron Júnior 

Suplente: Algacir Bortolato 

  

 

 

 

 

 

 

                 NÃO      

GOVERNAMENTAL 

13. Clube de Serviços Rotary Clube Cinturão Verde Titular: Ademir Aparecido Rui 

Suplente:  Márcio Benitez 

14. ACIC-Associação Comercial e Industrial de Cianorte. Titular: Laura Berner Rocha  

Suplente: Luciano Pinheiro de Oliveira  

15. Unipar  Universidade Paranaense Titular: Dieine Aparecida Cescon 

Suplente: José Aparecido de Souza 

16. Associações dos Produtores Rurais do Municipio de Cianorte  Titular: Pedro Barboza Laranjeiras 

Suplente: Luiz Carlos  Gavioli 

17. Copel Titular: Francisco Rodrigues Santana 

Suplente: Luiz Paulo de Oliveira  

18. ARPAC – Associação Regional  de Proteção Ambiental de 

Cianorte 

Titular: Edson Lopes 

Suplente: José Ícaro Monteiro Maranhão 

19. Conselho de desenvolvimento Comunitário de Cianorte  Titular: Leonel Fernando Testa 

Suplente: Laudemir Carlos 

20. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Lourenço 
 

Titular: Luiz Cézar Parpineli 

Suplente: Lauro Yoshikatsu Sumiyoshi 

21. Associação dos Agentes Ambientais da Reciclagem Titular : Katiane Rodrigues de Souza   

Suplente: Valdomiro Valter Pego 

22. Comitê Municipal de Combate da Dengue  Titular:  Vera Lucia Fusisawa Craveiro 

Suplente: Wagner Mendes da Silva 

23. Sindicato Rural de Cianorte Titular: Domingos Vela 

Suplente: Carlos Henrique Fazio Conrrado Lima 

24. AREARC - Associação Regional dos Eng. Arquitetos. Agrônomos 

de Cianorte 

Titular: Roberto Nogueira Junior  

Suplente: Andrei Jose Santos Martelli 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 42/17 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa W.G. JUNIOR - FERRAGENS, com sede à Av. 
Anchieta, 574, Jardim Independência, CEP 17113-270, na cidade de Sarandi, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.583.768/0001-74
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 194/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 345,00 
(Trezentos e quarenta e cinco reais)..
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/10/2017 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de janeiro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 02/2017

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou o CONSELHO REGIONAL DE EN-
GENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ para Pagamento de taxas de ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) ao CREA-PR (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná) referente a projetos de obras municipais 
para obtenção de recursos financeiros de Órgãos Governamentais do Estado ou 
da União, com valor de R$ 3.913,44 (três mil novecentos e treze reais e quarenta 
e quatro centavos) e Prazo de Vigência de até 31/12/2017; mediante INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei 
Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de janeiro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 03/2017

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou o CONSELHO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO – CAU, para Pagamento de taxas de RRT (Registro de Res-
ponsabilidade Técnica)) referente a projetos de obras municipais para obtenção 
de recursos financeiros de Órgãos Governamentais do Estado ou da União, no 
montante de R$ 4.308,00 (quatro mil e trezentos e oito reais), sendo o Prazo 
de Vigência até 31/12/2017; mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações 
posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de janeiro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 123/2016 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 Eletrônico sob nº 65/2016, homologado 
em 06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 67.100,00 (Sessenta e sete mil e cem reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de esfigmomanômetros e 
estetoscópios para uso nas Unidades de Saúde da Rede da Atenção Básica 
e no Pronto Atendimento do Município. 
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 100 UN 

esfigmomanômetro infantil, composto de manômetro 
mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em 

mmhg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada 
em lona de algodão, resistente, flexível e não elástico e 

se molda facilmente ao braço, manguito e pera 
fabricados sem emendas de subpeças, com borracha 

especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionado em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e aprovado pelo 

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

INFANTIL 

R$ 
67,00 

R$ 
6.700,00 

2 700 UN 

esfigmomanômetro adulto, composto de manômetro 
mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em 

mmhg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada 
em lona de algodão, resistente, flexível e não elástico e 

se molda facilmente ao braço, manguito e pera 
fabricados sem emendas de subpeças, com borracha 

especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionado em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e aprovado pelo 

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
67,00 

R$ 
46.900,00 

3 100 UN 

esfigmomanômetro adulto obeso, composto de 
manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador 

graduado em mmhg, braçadeira com fecho de velcro, 
confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e 
não elástico e se molda facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de subpeças, com 
borracha especial, que recebe tratamento térmico, 
recozimento e polimento, apresentam resistência e 

perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada, 
embalagem individual, procedência nacional e aprovado 

pelo inmetro. unidade. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
97,00 

R$ 
9.700,00 

4 100 UN 

estetoscópio adulto, auscultador simples para 
utilização em adultos, olivas em plástico resistente ou 

similar, com acabamento sem rebarbas, conjunto 
auricular em metal cromado, tubo de pvc de alta 
resistência, flexível na curvatura do tubo "y", com 
diafragma resistente e de alta sensibilidade para 

ausculta cardiopulmonar, acabamento do auscultador 
em zinco cromado, que permita um mínimo de escuta 
de sons ambientais e um máximo de sons próprios do 

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES- 
ADULTO/ 

80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 

5 100 UN 

estetoscópio infantil, auscultador simples para 
utilização em crianças, olivas em plástico resistente ou 

similar, com acabamento sem rebarbas, conjunto 
auricular em metal cromado, tubo de pvc de alta 
resistência, flexível na curvatura do tubo "y", com 
diafragma resistente e de alta sensibilidade para 

ausculta cardiopulmonar, acabamento do auscultador 
em zinco cromado, que permita um mínimo de escuta 
de sons ambientais e um máximo de sons próprios do 

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES-

PEDIÁTRICO/
80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 123/2016 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 Eletrônico sob nº 65/2016, homologado 
em 06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 67.100,00 (Sessenta e sete mil e cem reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de esfigmomanômetros e 
estetoscópios para uso nas Unidades de Saúde da Rede da Atenção Básica 
e no Pronto Atendimento do Município. 
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 100 UN 

esfigmomanômetro infantil, composto de manômetro 
mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em 

mmhg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada 
em lona de algodão, resistente, flexível e não elástico e 

se molda facilmente ao braço, manguito e pera 
fabricados sem emendas de subpeças, com borracha 

especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionado em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e aprovado pelo 

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

INFANTIL 

R$ 
67,00 

R$ 
6.700,00 

2 700 UN 

esfigmomanômetro adulto, composto de manômetro 
mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em 

mmhg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada 
em lona de algodão, resistente, flexível e não elástico e 

se molda facilmente ao braço, manguito e pera 
fabricados sem emendas de subpeças, com borracha 

especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionado em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e aprovado pelo 

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
67,00 

R$ 
46.900,00 

3 100 UN 

esfigmomanômetro adulto obeso, composto de 
manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador 

graduado em mmhg, braçadeira com fecho de velcro, 
confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e 
não elástico e se molda facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de subpeças, com 
borracha especial, que recebe tratamento térmico, 
recozimento e polimento, apresentam resistência e 

perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada, 
embalagem individual, procedência nacional e aprovado 

pelo inmetro. unidade. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
97,00 

R$ 
9.700,00 

4 100 UN 

estetoscópio adulto, auscultador simples para 
utilização em adultos, olivas em plástico resistente ou 

similar, com acabamento sem rebarbas, conjunto 
auricular em metal cromado, tubo de pvc de alta 
resistência, flexível na curvatura do tubo "y", com 
diafragma resistente e de alta sensibilidade para 

ausculta cardiopulmonar, acabamento do auscultador 
em zinco cromado, que permita um mínimo de escuta 
de sons ambientais e um máximo de sons próprios do 

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES- 
ADULTO/ 

80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 

5 100 UN 

estetoscópio infantil, auscultador simples para 
utilização em crianças, olivas em plástico resistente ou 

similar, com acabamento sem rebarbas, conjunto 
auricular em metal cromado, tubo de pvc de alta 
resistência, flexível na curvatura do tubo "y", com 
diafragma resistente e de alta sensibilidade para 

ausculta cardiopulmonar, acabamento do auscultador 
em zinco cromado, que permita um mínimo de escuta 
de sons ambientais e um máximo de sons próprios do 

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES-

PEDIÁTRICO/
80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Maio de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 124/2016 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 Eletrônico sob nº 91/2016, homologado 
em 06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 91.270,00 (Noventa e um mil duzentos e setenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças, acessórios e horas técnicas para manutenção de 
equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Cianorte. 
Empresa: CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição – LOTE ÚNICO Marca Valor 

Unitário Valor Total 

1 15 unidade de processador, conforme termo de referência ITEL 669,00 10.035,00 
2 15 unidade de memória, conforme termo de referência. KINGSTON 135,00 2.025,00 
3 15 unidade de placa mãe, conforme termo de referência. ASUS 341,00 5.115,00 
4 15 unidade de gabinete, conforme termo de referência. COLETEK 109,00 1.635,00 
5 15 unidade de hard disck (hd), conforme termo de referência. WD 284,00 4.260,00 
6 15 unidade de leitor de dvd, conforme termo de referência. LG 70,00 1.050,00 
7 50 unidade de teclado, conforme termo de referência. GENIUS 59,00 2.950,00 
8 50 unidade de mouse, conforme termo de referência GENIUS 58,00 2.900,00 

9 100 unidade de fonte para computador, conforme termo de 
referência. COLETEK 67,00 6.700,00 

10 10 unidade de hd externo, conforme termo de referência. SAMSUNG 354,00 3.540,00 
11 5 unidade de hd, conforme termo de referência (hd 2 tb) WD 648,00 3.240,00 
12 5 unidade de hd, conforme termo de referência (hd 3 tb) WD 684,00 3.420,00 
13 20 unidade de pen drive, conforme termo de referência KINGSTON 15,50 310,00 

14 15 unidade de hd ssd com minímo de 120 gb, conforme 
termo de referência. KINGSTON 298,00 4.470,00 

15 10 unidade de hd ssd com minimo de 240 gb, conforme 
termo de referência KINGSTON 554,00 5.540,00 

16 20 unidade de filtro de linha, conforme termo de referência. TODA 27,00 540,00 

17 20 unidade de estabilizador de energia, conforme termo de 
referência. SMS 52,00 1.040,00 

18 500 

unidades de hora técnica para 
prestação de serviços de 

informática e telefonia conforme 
termo de referência em anexo. 

MAXX 65,00 32.500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Maio de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 263/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 160.038,40 (Cento e sessenta mil trinta e oito reais 
e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 1.000 Pct abaixador de língua, em madeira, descartável, tipo 
espátula. pacote com 100 unidades. THEOTO 2,85 2.850,00 

4 5.000 UN 
água destilada, ampola com 5ml (5cc), solução 

injetável, límpida, estéril e apirogênica, para aplicação 
intravenosa. unidade. 

ISOFARMA 0,17 850,00 

11 2.800 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 
1000ml. unidade. PROLINK 3,85 10.780,00 

12 400 UN 

algodão hidrófilo, em manta fina, espessura uniforme, 
camadas sobre postas, regularmente compacto, 

aspecto homogêneo, 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, pacote 
contendo 500g. unidade. 

MINAS REY 7,89 3.156,00 

19 35 UN aspirador de secreções, portátil, conforme termo de 
referência. NS 374,00 13.090,00 

46 400 UN 

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

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

MED SONDA 0,81 324,00 

83 1.400 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 
16mm x 50m, embalagem individual com data de 

validade e dados de identificação.  unidade. 
HOSPFLEX 1,94 2.716,00 

84 1.300 UN 

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

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

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

MISSNER 1,83 2.379,00 

85 1.100 UN 

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

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

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

MISSNER 3,37 3.707,00 

91 36 UN glicerina líquida, 100%, frasco com no mínimo 1 l. 
unidade. RIO QUIMICA 12,80 460,80 

92 9.000 UN hipoclorito de sódio 1%, pastilhas para dissolução em 
1 litro de água. unidade. 

RIO 
QUIMICA 1,98 17.820,00 

100 50 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco com no 
mínimo 1000ml. unidade. VIC PHARMA 20,90 1.045,00 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 263/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 160.038,40 (Cento e sessenta mil trinta e oito reais 
e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 1.000 Pct abaixador de língua, em madeira, descartável, tipo 
espátula. pacote com 100 unidades. THEOTO 2,85 2.850,00 

4 5.000 UN 
água destilada, ampola com 5ml (5cc), solução 

injetável, límpida, estéril e apirogênica, para aplicação 
intravenosa. unidade. 

ISOFARMA 0,17 850,00 

11 2.800 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 
1000ml. unidade. PROLINK 3,85 10.780,00 

12 400 UN 

algodão hidrófilo, em manta fina, espessura uniforme, 
camadas sobre postas, regularmente compacto, 

aspecto homogêneo, 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, pacote 
contendo 500g. unidade. 

MINAS REY 7,89 3.156,00 

19 35 UN aspirador de secreções, portátil, conforme termo de 
referência. NS 374,00 13.090,00 

46 400 UN 

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

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

MED SONDA 0,81 324,00 

83 1.400 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 
16mm x 50m, embalagem individual com data de 

validade e dados de identificação.  unidade. 
HOSPFLEX 1,94 2.716,00 

84 1.300 UN 

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

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

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

MISSNER 1,83 2.379,00 

85 1.100 UN 

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

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

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

MISSNER 3,37 3.707,00 

91 36 UN glicerina líquida, 100%, frasco com no mínimo 1 l. 
unidade. RIO QUIMICA 12,80 460,80 

92 9.000 UN hipoclorito de sódio 1%, pastilhas para dissolução em 
1 litro de água. unidade. 

RIO 
QUIMICA 1,98 17.820,00 

100 50 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco com no 
mínimo 1000ml. unidade. VIC PHARMA 20,90 1.045,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

117 465 Cx. 

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

confeccionada em tela não tecido, com presilha para 
moldar o nariz, formato anatômico com prega central 

no sentido horizontal, proporcionando adequada 
cobertura do rosto e filtragem bacteriana no duplo 
sentido, embalada com data de validade e dados de 
identificação e procedência e registro no m. s. caixa 

com 50 unidades. 

PHARMATEX 6,07 2.822,55 

121 100 UN 

papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo, 
fabricado com matérias primas de alta qualidade, 

ótima sensibilidade para impressão térmica e 
excelente fixação, aceita registro por cabeça térmica, 

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

TECNOPRINT 22,80 2.280,00 

129 1.050 UN p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, 
aquosa, frasco almotolia com 100ml. unidade. RIO QUIMICA 1,97 2.068,50 

130 900 UN 
p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, degermante, 

com tensoativos, frasco almotolia com 100ml. 
unidade. 

RIO QUIMICA 2,10 1.890,00 

131 105 UN p. v. p. i. solução de iodopolividona a 10%, tópica, 
aquosa, frasco com 1 l. unidade. VIC PHARMA 12,19 1.279,95 

132 90 UN p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, degermante, 
com tensoativos, frasco com 1l. unidade. VIC PHARMA 12,28 1.105,20 

149 6.000 UN seringa descartável com 1ml, com agulha 13x0,45mm. 
unidade. DESCARPACK 0,16 960,00 

150 32.000 UN seringa descartável com 3ml, sem agulha. unidade. SR 0,09 2.880,00 
151 20.000 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. SR 0,14 2.800,00 
152 13.000 UN seringa descartável com 10ml, sem agulha. unidade. SR 0,20 2.600,00 
153 20.000 UN seringa descartável com 20ml, sem agulha. unidade. SR 0,30 6.000,00 
168 200 UN sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. MED SONDA 0,47 94,00 
171 200 UN sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. MARKMED 0,56 112,00 
172 200 UN sonda nasogástrica curta nº 16. unidade. MARKMED 0,65 130,00 
180 200 UN sonda nasogástrica longa nº 14. unidade. MED SONDA 0,83 166,00 
181 200 UN sonda nasogástrica longa nº 16. unidade. MED SONDA 0,94 188,00 
182 200 UN sonda nasogástrica longa nº 18. unidade. MED SONDA 1,04 208,00 
184 200 UN sonda nasogástrica longa nº 22. unidade. MED SONDA 1,35 270,00 
190 1.000 UN sonda para aspiração traqueal nº 16. unidade. MED SONDA 0,59 590,00 

209 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. MED SONDA 0,49 98,00 

210 3.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 08. unidade. MED SONDA 0,44 1.320,00 

211 7.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 10. unidade. MARKMED 0,52 3.640,00 

212 22.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 12. unidade. MED SONDA 0,55 12.100,00 

213 5.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 14. unidade. MED SONDA 0,60 3.000,00 

214 200 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 16. unidade. MED SONDA 0,64 128,00 

215 100 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 18. unidade. MED SONDA 0,69 69,00 

219 8.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
100ml. unidade. SANOBIOL 1,88 15.040,00 

223 3.000 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 250ml. unidade. HALEX ISTAR 2,26 6.780,00 

224 1.000 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 500ml. unidade. HALEX ISTAR 3,15 3.150,00 

225 1.000 UN soro glico-fisiológico (5%+ 0,9%), sistema fechado, 
bolsa com 1000ml. unidade. HALEX ISTAR 5,27 5.270,00 

226 1.000 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 250ml. 
unidade. SANOBIOL 2,33 2.330,00 

227 1.000 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 500ml. 
unidade. SANOBIOL 3,15 3.150,00 

228 500 UN soro ringer com lactato, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. SANOBIOL 2,99 1.495,00 

235 2.800 UN 
termômetro clínico prismático, faixa de medição de 
35º a 42º, acompanha tubo de pvc com tampa para 

proteção. unidade. 
PREMIUM 4,34 12.152,00 

244 210 UN 
touca descartável, com elástico, cor branca, não 

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

DESCARPCK 5,64 1.184,40 

246 500 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco almotolia 
com no mínimo 100ml. unidade. RIO QUIMICA 3,02 1.510,00 

 
 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 264/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 279.798,10 (duzentos e setenta e nove mil 
setecentos e noventa e oito reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: A.D.DAMINELLI – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 Cx. 

agulha descartável 13x0,45mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

NIPRO 6,15 615,00 

6 60 Cx. 

agulha descartável, 20x0,55mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

NIPRO 5,40 324,00 

9 10 Cx. 

agulha descartável, 30x0,70mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

NIPRO 6,10 61,00 

10 400 Cx. 

agulha descartável, 40x1,20mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 7,31 2.924,00 

58 4.500 Pct 

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

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

isenta de impurezas, trama fechada, sem 
desfiamento, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. pacote com 500 

unidades. 

CLEAN 14,00 63.000,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 264/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 279.798,10 (duzentos e setenta e nove mil 
setecentos e noventa e oito reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: A.D.DAMINELLI – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 Cx. 

agulha descartável 13x0,45mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

NIPRO 6,15 615,00 

6 60 Cx. 

agulha descartável, 20x0,55mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

NIPRO 5,40 324,00 

9 10 Cx. 

agulha descartável, 30x0,70mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

NIPRO 6,10 61,00 

10 400 Cx. 

agulha descartável, 40x1,20mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 7,31 2.924,00 

58 4.500 Pct 

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

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

isenta de impurezas, trama fechada, sem 
desfiamento, com data de validade, dados de 
identificação e procedência. pacote com 500 

unidades. 

CLEAN 14,00 63.000,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

63 500 UN 

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

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

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

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

identificação, procedência e tipo de esterilização. 
unidade. 

LAMEDID 0,19 95,00 

64 20.000 UN 

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

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

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

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

identificação, procedência e tipo de esterilização. 
unidade. 

LAMEDID 0,19 3.800,00 

65 23.000 UN 

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

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

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

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

identificação, procedência e tipo de esterilização. 
unidade. 

LAMEDID 0,19 4.370,00 

66 10.000 Cx. 

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

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

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

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

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

LAMEDID 0,19 1.900,00 

72 700 UN 

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

enrolado em carretel, embalagem com data de 
validade, dados de identificação e procedência. 

unidade. 

MISSNER 4,94 3.458,00 

106 700 Cx. 

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

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação e 
procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 11.830,00 

107 2.000 Cx. 

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

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação e 
procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 33.800,00 

108 2.150 Cx. 

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

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação e 
procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 36.335,00 

109 1.300 Cx. 

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

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente à tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação e 
procedência. caixa com 100 unidades. 

NUGARD 16,90 21.970,00 

122 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 5cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 19,50 1.560,00 

123 80 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 8cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 31,00 2.480,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

124 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 39,00 13.650,00 

125 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 58,00 20.300,00 

126 15 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 78,00 1.170,00 

127 10 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 118,00 1.180,00 

160 100 UN 

sonda de foley nº 12, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

161 100 UN 

sonda de foley nº 14, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 2,77 277,00 

162 200 UN 

sonda de foley nº 16, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 764,00 

163 200 UN 

sonda de foley nº 18, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 648,00 

164 100 UN 

sonda de foley nº 20, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

165 100 UN 

sonda de foley nº 22, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 324,00 

166 100 UN 

sonda de foley nº 24, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,70 370,00 

200 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 211,50 

201 70 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 296,10 

202 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 262,50 

203 90 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 472,50 

204 90 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 472,50 

205 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 211,50 

206 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 9,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 262,50 

220 9.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
250ml. unidade. FRESENIUS 2,26 20.340,00 

221 5.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. FRESENIUS 2,98 14.900,00 

222 3.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
1000ml. unidade. FRESENIUS 4,80 14.400,00 

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

124 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 10cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 39,00 13.650,00 

125 350 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 58,00 20.300,00 

126 15 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 78,00 1.170,00 

127 10 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

ESTERILCARE 118,00 1.180,00 

160 100 UN 

sonda de foley nº 12, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

161 100 UN 

sonda de foley nº 14, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 2,77 277,00 

162 200 UN 

sonda de foley nº 16, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 764,00 

163 200 UN 

sonda de foley nº 18, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 648,00 

164 100 UN 

sonda de foley nº 20, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

165 100 UN 

sonda de foley nº 22, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 324,00 

166 100 UN 

sonda de foley nº 24, duas vias e balão estéril, 
confeccionada em borracha natural, siliconada, ponta 

proximal arredondada, com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada individualmente em 
papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data 

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,70 370,00 

200 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 211,50 

201 70 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 296,10 

202 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 262,50 

203 90 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 7,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 472,50 

204 90 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 472,50 

205 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 8,5 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 211,50 

206 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 9,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 5,25 262,50 

220 9.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
250ml. unidade. FRESENIUS 2,26 20.340,00 

221 5.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. FRESENIUS 2,98 14.900,00 

222 3.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema fechado, bolsa com 
1000ml. unidade. FRESENIUS 4,80 14.400,00 

 
 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 265/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 150.963,69 (Cento e cinquenta mil novecentos e 
sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 500 Cx. 

agulha descartável, 25x0,70mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromo níquel, inoxidável, 
parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

THEOTO 6,15 3.075,00 

8 95 Cx. 

agulha descartável, 25x0,80mm, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

parede final, siliconização uniforme, bísel trifacetado, 
cone luer, com extremidade lisa, esterilizada a óxido 
de etileno, embalada com filme plástico e papel grau 

cirúrgico com abertura em pétala, com data de 
validade, dados de identificação e procedência, em 
embalagem individual. caixa com 100 unidades. 

SOLIDOR 6,39 607,05 

20 1.000 Pct 

atadura de crepe 6cmx1,80m 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 em embalagem resistente e 
individual, com dados de identificação e procedência. 

pacote com 12 unidades. 

GAZETEX 2,82 2.820,00 

21 1.000 Pct 

atadura de crepe 10cmx1,80m 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 em embalagem resistente e 
individual, com dados de identificação e procedência. 

pacote com 12 unidades. 

GAZETEX 4,70 4.700,00 

24 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 10cmx3,00m, 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. unidade. 

POLAR FIX 1,11 1.332,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

25 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 15cmx3,00m, 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. unidade. 

POLAR FIX 1,77 2.124,00 

26 1.000 UN 

atadura gessada, medindo 20cmx3,00m, 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. unidade. 

POLAR FIX 2,97 2.970,00 

30 96 UN benzina retificada, frasco contendo 1 litro. unidade. VIC PHARMA 14,69 1.410,24 

42 30 Cx. 

catéter intravenoso nº18, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra-afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

43 30 Cx. 

catéter intravenoso nº20, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

44 22 Cx. 

catéter intravenoso nº22, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

LABOR 
IMPORT 38,00 836,00 

45 30 Cx. 

catéter intravenoso nº24, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 41,00 1.230,00 

47 700 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, 
bisnaga contendo no mínimo 30g. unidade. CRISTALIA 11,92 8.344,00 

52 1.000 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 7 litros. unidade. DESCARBOX 2,05 2.050,00 

53 1.200 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 13 litros. unidade. DESCARBOX 2,78 3.336,00 

54 100 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 20 litros. unidade. DESCARBOX 4,10 410,00 

55 80 Pct 
coletor de urina, sistema aberto, tipo saco, com 
cordão, graduação de 2000ml. pacote com 100 

unidades. 
MEDSONDA 36,60 2.928,00 

56 500 UN 

coletor de urina, sistema fechado, tipo bolsa, com 
válvula anti-refluxo, capacidade da bolsa de drenagem 
2000ml (volume aproximado), ponto de amostragem, 

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

coletor de urina. unidade. 

STARMED 2,78 1.390,00 

57 50 Pct 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45x50cm, 
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. 

GAZETEX 41,48 2.074,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

25 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 15cmx3,00m, 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. unidade. 

POLAR FIX 1,77 2.124,00 

26 1.000 UN 

atadura gessada, medindo 20cmx3,00m, 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. unidade. 

POLAR FIX 2,97 2.970,00 

30 96 UN benzina retificada, frasco contendo 1 litro. unidade. VIC PHARMA 14,69 1.410,24 

42 30 Cx. 

catéter intravenoso nº18, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra-afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

43 30 Cx. 

catéter intravenoso nº20, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

44 22 Cx. 

catéter intravenoso nº22, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

LABOR 
IMPORT 38,00 836,00 

45 30 Cx. 

catéter intravenoso nº24, em teflon resistente, flexível 
biocompatível e radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, tampa protetora 
para catéter, produto de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual em papel grau 

cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e dados de 

identificação e procedência em embalagem individual. 
caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 41,00 1.230,00 

47 700 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, 
bisnaga contendo no mínimo 30g. unidade. CRISTALIA 11,92 8.344,00 

52 1.000 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 7 litros. unidade. DESCARBOX 2,05 2.050,00 

53 1.200 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 13 litros. unidade. DESCARBOX 2,78 3.336,00 

54 100 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 20 litros. unidade. DESCARBOX 4,10 410,00 

55 80 Pct 
coletor de urina, sistema aberto, tipo saco, com 
cordão, graduação de 2000ml. pacote com 100 

unidades. 
MEDSONDA 36,60 2.928,00 

56 500 UN 

coletor de urina, sistema fechado, tipo bolsa, com 
válvula anti-refluxo, capacidade da bolsa de drenagem 
2000ml (volume aproximado), ponto de amostragem, 

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

coletor de urina. unidade. 

STARMED 2,78 1.390,00 

57 50 Pct 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45x50cm, 
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. 

GAZETEX 41,48 2.074,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

61 400 UN detergente enzimático, frasco contendo no mínimo 1 l. 
unidade. DGL 17,70 7.080,00 

68 30.000 UN 

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

protetora, câmara flexível, gotejadora em macro gotas, 
tubo em pvc de 1,50m, pinça rolete para dosagem de 
volume com conector escalonado que permite encaixe 

em vários tipos de dispositivos de infusão. 
escalonamento com no mínimo 09 graduações. 

unidade. 

LABOR 
IMPORT 1,23 36.900,00 

69 8.000 UN 

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

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

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

acesso venoso), medindo 1,20cm, controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete, embalado com filme e 

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

DESCARPACK 1,00 8.000,00 

70 3.200 UN equipo polifix 2 vias, com clamp, com tampa, para 
infusão simultânea de solução parenteral. unidade VITAL GOLD 0,64 2.048,00 

75 17 Cx. fio categute simples 2.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 69,00 1.173,00 

78 33 Cx. fio de nylon 2.0, cuticular, com agulha 3,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 917,40 

79 50 Cx. fio de nylon 3.0, cuticular, com agulha 3,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 1.390,00 

80 23 Cx. fio de nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 639,40 

81 18 Cx. fio de nylon 5.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,80 500,40 

87 8.000 UN 

frasco para nutrição enteral, com capacidade para 
300ml, transparente, graduado, atóxico, possui 
etiqueta adesiva para identificação completa do 

paciente, de uso único, embalado individualmente em 
saco plástico, constando externamente os dados de 

identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, nº do lote, registro no m. s., identificação do 

fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOSANI 0,77 6.160,00 

93 5.000 UN 

indicador biológico para esterilização a vapor, frasco 
plástico contendo ampola de vidro com caldo 

nutriente e tira de papel impregnada em suspensão 
de esporos, indicador biológico na forma autocontida, 

possibilita monitoramento dos processos de 
esterilização com calor úmido sob pressão 

(autoclaves), não exigindo técnica de transferência 
asséptica dos esporos para o meio de cultura, 
permitindo fácil visualização dos resultados. 

armazenagem e conservação sob temperatura entre 
15 - 30 ºc. unidade. 

CLEAN UP 6,40 32.000,00 

96 6 Cx. lâmina de bisturi nº 15, em aço carbono, esterilizado 
por raio gama. caixa com 100 unidades. SOLIDOR 19,84 119,04 

97 6 Cx. lâmina de bisturi nº 22, em aço carbono, esterilizado 
por raio gama. caixa com 100 unidades. ADVANTIVE 20,36 122,16 

101 1.200 UN lidocaína (cloridrato) 2% (20mg/g), gel, tubo com 30 
gramas. unidade. PHARLAB 1,67 2.004,00 

102 1.000 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 970,00 

103 1.500 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 1.455,00 

104 1.000 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 970,00 

105 1.000 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 970,00 

229 500 UN sulfadiazina de prata 1%, creme dermatológico. tubo 
contendo no mínimo 50 gramas. 

PRATI 
DONADUZI 4,09 2.045,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

236 150 UN 

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

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

desligamento após 10 minutos e sem uso e, indicador 
sonoro com tipos diferenciados de alerta para 

temperatura normal e febril, acompanha capa de 
acrílico para proteção. unidade. 

G TECH 10,76 1.614,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 266/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.473,70 (Vinte e cinco mil quatrocentos e 
setenta e três reais e setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: ALVES E SARTOR LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 10cmx1,80m, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com 

espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e 
em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem 

em material que garanta a integridade do produto, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 1,34 1.340,00 

14 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 15cmx1,80m, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com 

espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e 
em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem 

em material que garanta a integridade do produto, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 0,82 820,00 

15 2.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 20cmx1,80m, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com 

espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e 
em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem 

em material que garanta a integridade do produto, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 1,10 2.200,00 

16 450 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 125ml. unidade. JPROLAB 1,92 864,00 

17 450 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 250ml. unidade. JPROLAB 2,58 1.161,00 

18 50 UN almotolia, plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 500ml. unidade. JPROLAB 2,89 144,50 

32 100 UN 
cabo de bisturi nº03, em aço inoxidável, embalagem plástica 

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

ABC 7,69 769,00 

33 100 UN 
cabo de bisturi nº04, em aço inoxidável, embalagem plástica 

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

ABC 10,37 1.037,00 

35 60 UN 

cânula guedel n°00, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 
transparente, inodora, embalagem plástica individual, com 

data de validade, dados de identificação e procedência. 
unidade. 

MD 3,94 236,40 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

236 150 UN 

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

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

desligamento após 10 minutos e sem uso e, indicador 
sonoro com tipos diferenciados de alerta para 

temperatura normal e febril, acompanha capa de 
acrílico para proteção. unidade. 

G TECH 10,76 1.614,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 266/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.473,70 (Vinte e cinco mil quatrocentos e 
setenta e três reais e setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: ALVES E SARTOR LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 10cmx1,80m, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com 

espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e 
em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem 

em material que garanta a integridade do produto, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 1,34 1.340,00 

14 1.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 15cmx1,80m, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com 

espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e 
em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem 

em material que garanta a integridade do produto, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 0,82 820,00 

15 2.000 UN 

algodão ortopédico, medindo 20cmx1,80m, em fibras cardadas 
de algodão hidrófobo, com goma em uma das faces, com 

espessura mínima de 3mm, com relativa impermeabilidade e 
em mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, embalagem 

em material que garanta a integridade do produto, com data 
de validade, dados de identificação e procedência. unidade. 

POLAR FIX 1,10 2.200,00 

16 450 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 125ml. unidade. JPROLAB 1,92 864,00 

17 450 UN almotolia plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 250ml. unidade. JPROLAB 2,58 1.161,00 

18 50 UN almotolia, plástica em polietileno, na cor transparente, com 
bico e tampa, capacidade para 500ml. unidade. JPROLAB 2,89 144,50 

32 100 UN 
cabo de bisturi nº03, em aço inoxidável, embalagem plástica 

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

ABC 7,69 769,00 

33 100 UN 
cabo de bisturi nº04, em aço inoxidável, embalagem plástica 

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

ABC 10,37 1.037,00 

35 60 UN 

cânula guedel n°00, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 
transparente, inodora, embalagem plástica individual, com 

data de validade, dados de identificação e procedência. 
unidade. 

MD 3,94 236,40 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

36 60 UN 

cânula guedel n°01, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 
transparente, inodora, embalagem plástica individual, com 

data de validade, dados de identificação e procedência. 
unidade. 

MD 3,94 236,40 

37 60 UN 

cânula guedel n°02, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 
transparente, inodora, embalagem plástica individual, com 

data de validade, dados de identificação e procedência. 
unidade. 

MD 3,94 236,40 

38 60 UN 

cânula guedel n°03, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 
transparente, inodora, embalagem plástica individual, com 

data de validade, dados de identificação e procedência. 
unidade. 

MD 3,94 236,40 

39 60 UN 

cânula guedel n°04, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 
transparente, inodora, embalagem plástica individual, com 

data de validade, dados de identificação e procedência. 
unidade. 

MD 3,94 236,40 

40 60 UN 

cânula guedel n°05, em polipropileno, pvc atóxico, flexível, 
transparente, inodora, embalagem plástica individual, com 

data de validade, dados de identificação e procedência. 
unidade. 

MD 3,94 236,40 

51 40 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade para 1,5 
litros. unidade. SAFEPACK 2,26 90,40 

62 3.000 UN 
dispositivo para incontinência urinária masculino, nº06, com 

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

MEDSONDA 1,70 5.100,00 

237 150 UN 

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

mínimo 2 metros de comprimento, com botão de máxima e 
mínima e botão reset, alimentação a bateria, precisão de ±1 ºc 

e resolução de 0.1 ºc. unidade. 

JPROLAB 
SH102 67,82 10.173,00 

245 15 UN 
tubo de látex natural, não estéril, para garrote, grande 

flexibilidade e alongamento, tamanho nº200. pacote com 15 
metros. 

LEMGRUBER 23,76 356,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 267/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 20.507,00 (Vinte mil quinhentos e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

22 1.000 Pct 

atadura de crepe 15cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

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

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

DANIFLEX 6,88 6.880,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

23 800 Pct 

atadura de crepe 20cmx1,80m 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 em embalagem resistente 

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

DANIFLEX 8,93 7.144,00 

88 300 UN 

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. 

MDA 21,61 6.483,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 268/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.804,50 (Quatorze mil oitocentos e quatro reais 
e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 150 UN 
bandeja retangular, em inox, embalagem plástica 

individual, dimensões de 30x20x4cm, para preparo de 
medicações. unidade. 

MARCATTO 
FORTINOX 43,50 6.525,00 

48 30 UN 

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. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

49 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho médio, 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. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

23 800 Pct 

atadura de crepe 20cmx1,80m 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 em embalagem resistente 

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

DANIFLEX 8,93 7.144,00 

88 300 UN 

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. 

MDA 21,61 6.483,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 268/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.804,50 (Quatorze mil oitocentos e quatro reais 
e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 150 UN 
bandeja retangular, em inox, embalagem plástica 

individual, dimensões de 30x20x4cm, para preparo de 
medicações. unidade. 

MARCATTO 
FORTINOX 43,50 6.525,00 

48 30 UN 

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. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

49 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho médio, 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. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

50 30 UN 

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. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

59 130 UN 
cuba rim em inox, embalagem plástica individual, com 

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

MARCATTO 
FORTINOX 34,00 4.420,00 

82 140 Cx. 

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

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

CIEX 2,95 413,00 

89 150 UN 

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

para transmissão ultrassônica, contendo ph neutro, sem 
cor e sem cheiro, embalagem constando os dados de 
identificação, procedência, número do lote, data de 

fabricação e validade, frasco contendo no mínimo 100 
gramas unidade. 

ADLIN 1,81 271,50 

128 5 UN 

prancha de imobilização, para primeiros socorros, com 
jogo de cintos, confeccionada em compensado naval 

rígido de 18 mm, com acabamento em verniz, podendo 
ser usado em condições adversas, com corrimões para 
facilitar o transporte, devidamente calçada com duas 

hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha 
com o solo, sem materiais presos à madeira (pregos e 

parafusos) que inibam a transparência via raio x, 
medindo 1,85mx45cm. unidade. 

CONFORTELL 239,00 1.195,00 

231 200 UN tala de imobilização provisória em papelão, dimensões 
90x20 cm. unidade. CONFORTELL 3,96 792,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 269/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 69.218,00 (sessenta e nove mil duzentos e dezoito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

60 30 UN 

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

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

ausculta cardio-fetal a partir da 12ª semana, com dimensões 
130 x 62 x 35 mm, alimentação a bateria de 9 v, digital, 

acompanha tubo de gel, cabo trandutor de 80cm, bateria de 
9v e estojo, com 01 ano de garantia. unidade. 

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

94 200 UN kit de micronebulização adulto, em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

95 200 UN kit de micronebulização infantil em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

99 25 UN 

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

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

performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

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

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

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

oxímetro de pulso portátil e monitor de dedo, faixa de 
medição da oximetria (sp02): 35% - 100%, precisão da sp02: 
70% - 99% com desvio de ±2%, faixa de frequência cardiaca 
(pulso): 30 - 250 bpm (batimentos por minuto), pulsação: 30 

- 250 bpm com desvio de ±3 bpm, atualização de dados: 
menos de 2 segundos, média: 4 para sp02; 8 para pulsação, 
faixa de medição saturação 35% - 100%, faixa de medição 

pulso 30-250 bpm, alimentação pilha ou bateria, 
acompanha cordão para pescoço e manual de instruções em 

português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

144 35 UN 

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

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

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

unidade. 

JG 
MORIYA 150,00 5.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 270/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 117.337,50 (Cento e dezessete mil trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
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 Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

60 30 UN 

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

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

ausculta cardio-fetal a partir da 12ª semana, com dimensões 
130 x 62 x 35 mm, alimentação a bateria de 9 v, digital, 

acompanha tubo de gel, cabo trandutor de 80cm, bateria de 
9v e estojo, com 01 ano de garantia. unidade. 

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

94 200 UN kit de micronebulização adulto, em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

95 200 UN kit de micronebulização infantil em rede de ar comprimido, 
com umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

99 25 UN 

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

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

performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

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

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

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

oxímetro de pulso portátil e monitor de dedo, faixa de 
medição da oximetria (sp02): 35% - 100%, precisão da sp02: 
70% - 99% com desvio de ±2%, faixa de frequência cardiaca 
(pulso): 30 - 250 bpm (batimentos por minuto), pulsação: 30 

- 250 bpm com desvio de ±3 bpm, atualização de dados: 
menos de 2 segundos, média: 4 para sp02; 8 para pulsação, 
faixa de medição saturação 35% - 100%, faixa de medição 

pulso 30-250 bpm, alimentação pilha ou bateria, 
acompanha cordão para pescoço e manual de instruções em 

português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

144 35 UN 

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

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

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

unidade. 

JG 
MORIYA 150,00 5.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 270/2016 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 Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 117.337,50 (Cento e dezessete mil trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
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 Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

86 3.750 Pct 
frasco coletor de urina, capacidade para 80ml, sem pá, 

em polipropileno, transparente. pacote com 100 
unidades. 

J.PROLAB   31,29 117.337,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 416/2016 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 Eletrônico sob nº 287/2016, homologado 
em 03/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 47.815,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e quinze 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de impressos gráficos 
para Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

1 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 folders - 
‘‘cianorte contra dengue, zika e 

chikungunya’’, couché 115g, 21x30cm 
aberto, 10x21cm fechado, 4x4 cores, 

entregar dobrado, arte inclusa. 

785,00 

785,00 

2 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 folders - 
‘‘como evitar a dengue’’, couché 115g, 

21x30cm aberto, 10x21cm fechado, 4x4 
cores, entregar dobrado, arte inclusa. 

785,00 

785,00 

3 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 folhas - 
‘‘como fazer e usar corretamente a 

ligação predial de esgoto’’, couché 115g, 
21x30cm, 4x4 cores,  arte inclusa. 

685,00 

685,00 

4 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 folders - 
‘‘o perigo aumentou: dengue, zika e 

chikungunya’’, couché 115g, 15x21cm, 
4x4 cores, arte inclusa. 

465,00 

465,00 

5 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 cartilhas 
‘‘boas práticas para serviços de 

alimentação’’ - capa: couché fosco 170g, 
4x1 cores, 21x30cm aberto, 15x21cm 
fechada. miolo: 44 páginas, couché 

fosco 115g, 4x4 cores, 21x30cm aberto, 
15x21cm fechada, serviço com 2 

grampos, arte inclusa. 

6.640,00 

6.640,00 

6 1 SVÇ 
serviço de confecção de 5.000 fichas de 

cadastro profissional, papel off set 
180g, 1x1 cores, 15x21cm, arte inclusa. 

430,00 
430,00 

7 1 SVÇ 
serviço de confecção de 5.000 licença 

sanitária verde, 21x30cm, couché 250g, 
4x0 cores, arte inclusa. 

1.245,00 
1.245,00 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

8 1 SVÇ 

 serviço de confecção de 5.000 lembre-
se higienização simples das mãos, 

adesivo vinil 0,08mm branco premium 
auto brilho, 21x30cm, 4x0 cores, arte 

inclusa. 

7.750,00 

7.750,00 

9 1.000 SVÇ 

carteira de saúde da criança menino, 
capa: 15,5x31cm, aberta, 4x4 cores, 

tinta escala em triplex 350g. miolo: 20 
págs, 15,5x15,5, fechada com grampos, 
4x4, cores tinta escala em off-set 120g. 

carteira: 15,5x44,5cm, aberta com 2 
vincos anexada na cartilha com 

grampo, 4x4 cores, tinta escala em off-
set 180g. 

2,10 

2.100,00 

10 1.000 SVÇ 

carteira de saúde da criança menina, 
capa: 15,5x31cm, aberta, 4x4 cores, 

tinta escala em triplex 350g. miolo: 20 
págs, 15,5x15,5, fechada com grampos, 
4x4, cores tinta escala em off-set 120g. 

carteira: 15,5x44,5cm, aberta com 2 
vincos anexada na cartilha com 

grampo, 4x4 cores, tinta escala em off-
set 180g.q 

2,15 

2.150,00 

11 1 SVÇ 
serviço de confecção de 5.000 adesivos 
brilho, 20 cm x 48 cm, 4x0 cores, com 

meio corte na lateral, arte inclusa 

6.650,00 
6.650,00 

12 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 cartilhas 
promovendo o aleitamento materno - 
21cm x 15cm, fechado 21cm x 30 cm, 
aberto com capa couche fosco 170g, 
4x4 cores. interno - sulfite 90g, 4x4 

cores, sendo 28 páginas grampeados, 
arte inclusa. 

11.250,00 

11.250,00 

13 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 pastas 
para abertura de processo 

administrativo, 32x46cm, com 01 
dobra, offset 240g, 1x0 cor, frente, arte 

inclusa. 

2.750,00 

2.750,00 

14 2 SVÇ 

serviço de confecção de 100 blocos de 
notificação de receita, 100 x 1 vias, s. 
bond azul 75g, 20x11cm com canhoto 
picotado e grampeado, numerado, arte 

inclusa. 

475,00 

950,00 

15 1 UN 

serviço de confecção de 1.000 livros 
(carteira da gestante), 21x30cm aberto, 
capa triplex 250g 4x4 cores, interno 28 

pag., offset 120g 4x4 cores, arte 
inclusa. 

3.180,00 

3.180,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 486/2016 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 Eletrônico sob nº 366/2016, homologado 
em 19/12/2016. 
Valor Homologado: R$ 143.201,35 (Cento e quarenta e três mil duzentos e 
um reais e trinta e cinco centavos). 
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Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

8 1 SVÇ 

 serviço de confecção de 5.000 lembre-
se higienização simples das mãos, 

adesivo vinil 0,08mm branco premium 
auto brilho, 21x30cm, 4x0 cores, arte 

inclusa. 

7.750,00 

7.750,00 

9 1.000 SVÇ 

carteira de saúde da criança menino, 
capa: 15,5x31cm, aberta, 4x4 cores, 

tinta escala em triplex 350g. miolo: 20 
págs, 15,5x15,5, fechada com grampos, 
4x4, cores tinta escala em off-set 120g. 

carteira: 15,5x44,5cm, aberta com 2 
vincos anexada na cartilha com 

grampo, 4x4 cores, tinta escala em off-
set 180g. 

2,10 

2.100,00 

10 1.000 SVÇ 

carteira de saúde da criança menina, 
capa: 15,5x31cm, aberta, 4x4 cores, 

tinta escala em triplex 350g. miolo: 20 
págs, 15,5x15,5, fechada com grampos, 
4x4, cores tinta escala em off-set 120g. 

carteira: 15,5x44,5cm, aberta com 2 
vincos anexada na cartilha com 

grampo, 4x4 cores, tinta escala em off-
set 180g.q 

2,15 

2.150,00 

11 1 SVÇ 
serviço de confecção de 5.000 adesivos 
brilho, 20 cm x 48 cm, 4x0 cores, com 

meio corte na lateral, arte inclusa 

6.650,00 
6.650,00 

12 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 cartilhas 
promovendo o aleitamento materno - 
21cm x 15cm, fechado 21cm x 30 cm, 
aberto com capa couche fosco 170g, 
4x4 cores. interno - sulfite 90g, 4x4 

cores, sendo 28 páginas grampeados, 
arte inclusa. 

11.250,00 

11.250,00 

13 1 SVÇ 

serviço de confecção de 5.000 pastas 
para abertura de processo 

administrativo, 32x46cm, com 01 
dobra, offset 240g, 1x0 cor, frente, arte 

inclusa. 

2.750,00 

2.750,00 

14 2 SVÇ 

serviço de confecção de 100 blocos de 
notificação de receita, 100 x 1 vias, s. 
bond azul 75g, 20x11cm com canhoto 
picotado e grampeado, numerado, arte 

inclusa. 

475,00 

950,00 

15 1 UN 

serviço de confecção de 1.000 livros 
(carteira da gestante), 21x30cm aberto, 
capa triplex 250g 4x4 cores, interno 28 

pag., offset 120g 4x4 cores, arte 
inclusa. 

3.180,00 

3.180,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 486/2016 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 Eletrônico sob nº 366/2016, homologado 
em 19/12/2016. 
Valor Homologado: R$ 143.201,35 (Cento e quarenta e três mil duzentos e 
um reais e trinta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita na Rede de Atenção Básica de Saúde e na Assistência 
Farmacêutica aos pacientes.  
Empresa: MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

10 5.400 Frc 
amoxicilina 250mg/5ml, pó para suspensão oral. 
frasco com copo medida e no mínimo 150ml após 

reconstituição. 
PRATI 

  4,95  
26.730,00 

19 30 Lot bronfeniramina 4mg + fenilefrina 5mg. lote com 1000 
comprimidos. ELOFAR   350,00  10.500,00 

49 166 Lot fenofibrato 200mg. lote com 600 comprimidos. GERMED   614,25  101.965,50 

62 200 Frc haloperidol 2mg/ml, solução oral gotas. frasco com no 
mínimo 20ml. PRATI   2,34  468,00 

70 2 Lot ivermectina 6mg. lote com 1000 comprimidos. VITAMEDIC   405,00  810,00 

94 800 Frc óleo mineral 100%, uso oral. frasco com copo medida e 
no mínimo 100ml. MARIOL   1,91  1.528,00 

113 15 Lot sulfadiazina 500mg. lote com 500 comprimidos. SOBRASL   79,99  1.199,85 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 018/2017-SEC/ADM

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art.1º - NOMEAR a junta Médica Oficial do Município para a realização de 
perícias médicas no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, 
composta pelos médicos abaixo:
1)Dr. Marcelo Ferreira Cazon – Chefe da Junta Médica;
2)Dr. Juscélio de Andrade – Membro;
3)Dr. Renan Luiz Bosso – Membro.
 Art. 2º - A Junta Médica reunir-se-á todas as quartas-feiras para a 
realização das perícias.
 Art. 3º - Os laudos médicos serão emitidos no prazo máximo de 
24(vinte e quatro) horas.
 Art. 4º - Os componentes da Junta Médica receberão o valor atribuído 
ao símbolo FGS-4, de acordo com a Lei Municipal nº 089/10, de 17/05/2010.
 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2017.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de Fevereiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 059/2017-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e

Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 1291, de 30/01/2017,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal JOSÉ MARQUES 
PIZA, do cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE RECEITAS IMOBI-
LIÁRIAS, a partir de 01 de fevereiro de 2017.
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 31 de Janeiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 062/2017-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013 
do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR, o nível do EDUCADOR INFANTIL-30 HORAS, abaixo 
relacionado, conforme a documentação de habilitação apresentada, 
NOME   PROCESSO  ADMISSÃO        NÍVEL
Cleonice dos S. G. Lopes 16326/2016      16/10/2012 Nível C, 
Classe 2
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de dezembro de 2016.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Janeiro de 2017.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 063/2017-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 17.378, de 19 de 
Dezembro de 2016; 
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal ROSICLER 
MARTINS PORTELLINHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de MÉ-
DICO, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proven-
tos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 13.148,71 (treze mil, cento e 
quarenta e oito reais e setenta e um centavos), e o valor anual de R$ 157.784,52 
(cento e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e 
dois centavos), a partir de 01 de Fevereiro de 2017.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional Nº. 41 de 19/12/2003, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Janeiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 064/2017-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 17.349, de 19 de 
Dezembro de 2016; 
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal MARONICE 
GOMES DE MORAES, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNI-
CO EM HIGIENE DENTAL, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRI-
BUIÇÃO, com proventos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 3.414,98 
(três mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), e o valor 
anual de R$ 40.979,76 (quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta 
e seis centavos), a partir de 01 de Fevereiro de 2017.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional Nº. 41 de 19/12/2003, e com o reajuste de seus proven-
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tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Janeiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 065/2017-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 17.019, de 12 de 
Dezembro de 2016,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal MARIA TERE-
ZINHA ALMENDRA HILÁRIO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS, APOSENTADORIA POR IDADE, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição transformados em dias no total de 7.190 
(sete mil, cento e noventa) dias conforme previsto no art. 62, § 2º, da Orientação 
Normativa SPS nº. 02, de 31/03/2009, totalizando o valor mensal de R$ 656,82 
(seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), e o valor anual de 
R$ 7.881,84 (sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centa-
vos), em virtude do calculo da média de seus proventos de 65,66% que apura 
um valor inferior a um salário mínimo, considera-se para efeito de pagamento 
dos proventos da servidora a remuneração mensal no valor de R$ 937,00 (nove-
centos e trinta e sete reais), salário mínimo vigente nesta data, e o valor anual de 
R$ 11.244,00 (onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais), conforme determi-
nação da Lei Municipal nº 2.186/01, art. 2º, inciso II, a partir de 01 de Fevereiro 
de 2017. 
Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 40, §1º, Inciso lll, 
Alínea “B” da Constituição Federal, e com o reajuste respeitando as regras do 
artigo 40, § 8º da Constituição Federal, c/c item 18, II, “a” da Nota Explicativa 
nº 03/2014 CGNAL/DRPSP/SPS/MPS, ou seja, sem paridade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Janeiro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 066/2017-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, ao servidor público municipal JOSÉ TOME DA SILVA 
03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 17/02/2009 a 
16/02/2014, no período de 01/02/2017 a 01/05/2017, de acordo com o Artigo n.º 
145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
3.801/2012, de 20/03/2012.
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 31 de Janeiro de 2017.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO REFERENTE AO  
CREDENCIAMENTO 001/2016

Aos  trinta de janeiro de dois mil e dezessete, reuniram-se os membros da Co-
missão de Seleção do credenciamento de nº 001/2016, nomeada pela Portaria 
nº 100/2016  em cumprimento as exigências da Lei Federal 13.019/2014, do 
Decreto 145/2016 e do Edital de Credenciamento Público Nº 001/2016.  Feitas 
as analises e verificações, foi elaborado um relatório técnico do qual se extra-
iu o seguintes pareceres: PARECER Nº 001/2017/COMISSÃO DE SELEÇÃO 
“Vistos e analisados  o requerimento e  documentos contidos no envelope pro-
tocolado sob nº 001001 em 25/01/2017, considerando o disposto legal, verifi-
cou-se que  a entidade Serviço de Obras Sociais de Cianorte, mantenedora do 
Centro de Educação Infantil São José requereu seu credenciamento inscreven-
do-se conforme o edital de credenciamento  001/2016. Apresentou as certidões 
solicitadas, as declarações e demais documentos, estando isenta das vedações 

Secretaria de Educação

e impedimentos previstos.  Esta Comissão de Seleção entende que a entidade 
cumpriu a todos os requisitos do Edital de credenciamento, comprovou possuir 
capacidade técnica, infraestrutura, preparo e regularidade jurídico-fiscal estando 
em normais condições de firmar parceria por meio de Termo de Colaboração 
com o Município de Cianorte – Estado do Paraná, para fins de atender em caráter 
complementar a Educação Infantil.  É o parecer da Comissão. Cianorte/PR. 30 
de janeiro de 2017.Valquíria Charles da Silva, Vanessa de Oliveira Fernandes, 
Amelia Carvalho de Andrade” PARECER Nº 002/2017 DA COMISSÃO DE 
SELEÇÃO “Vistos e analisados  o requerimento e  documentos contidos no 
envelope protocolado sob nº 001016 em 25/01/2017, considerando o disposto 
legal, verificou-se que  a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Cianorte - APAE  requereu seu credenciamento inscrevendo-se conforme 
o edital de credenciamento  001/2016. Apresentou as certidões solicitadas, as 
declarações e demais documentos, estando isenta da vedações e impedimentos 
previstos. Esta Comissão de Seleção entende que a entidade:  cumpriu  todos os 
requisitos do Edital de credenciamento público nº 001/2016, comprovou possuir 
capacidade técnica, infraestrutura, preparo e regularidade jurídico-fiscal estando 
em normais condições de firmar parceria por meio de Acordo de cooperação 
com o Município de Cianorte – Estado do Paraná, para fins de atender em caráter 
complementar escola de educação básica de educação infantil,  ensino funda-
mental nos anos iniciais e EJA – Educação de Jovens e Adultos na  modalidade 
de Educação Especial. É o parecer da Comissão. Cianorte/PR. 30 de janeiro de 
2017.Valquíria Charles da Silva, Vanessa de Oliveira Fernandes e  Amelia Car-
valho de Andrade. Observou-se que ambas    as entidades, possuem escrituração 
de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, contudo verificou-se ausência de previsão de for-
ma expressa no estatuto. Para sanar tal ausência, as Entidades expediram  termos 
de compromisso e responsabilidade, se comprometendo a incluir tal disposição 
nos estatutos. Concluído os trabalhos, expede-se a presente ata que deverá ser 
publicada nos termos do item 2.2 do edital 001/2016. Cianorte, 31 de janeiro 
de dois mil e dezessete. A COMISSÃO. Valquíria Charles da Silva, Vanessa de 
Oliveira Fernandes e  Amelia Carvalho de Andrade.

RESOLUÇÃO Nº 001/2017
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraor-
dinária realizada em 30 de janeiro de 2017, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve:
Art. 1º Aprovar a lista de equipamentos e materiais elencados no Termo de 
Adesão formalizado pelo Município de Cianorte ao Incentivo Financeiro de In-
vestimentos para Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia ou Reabilitação, 
a serem adquiridos para as seguintes Unidades de Saúde: NASF 1 – Seis Con-
juntos e NASF 1 - Vila Sete, de acordo com o Anexo II, da Resolução SESA n.º 
269/2016.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 31 de janeiro de 2017.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

RESOLUÇÃO Nº 002/2017-SE/CMS.
Dispõe sobre as conclusões acerca dos documentos apresentados pelas Comu-
nidades Terapêuticas referentes ao pedido de inscrição ao Edital de Credencia-
mento Público n.º 01/2016, do Município de Cianorte, Paraná.
Considerando a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece 
o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil;
Considerando o Decreto Municipal n.º 145/2016 de 23 de agosto de 2016 e 
Edital de Credenciamento Público n.º 01/2016, item três, das exigências e impe-
dimentos ao Credenciamento; e
Considerando a documentação apresentada, comprovando a inscrição no Cadas-
tro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraor-
dinária realizada em 31 de janeiro de 2017, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
  RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar os critérios para a inscrição das Comunidades Terapêuticas 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER e COMUNIDADE BETHÂ-
NIA, ao processo de Chamamento Público para o credenciamento de organi-
zações da Sociedade Civil, voltada à área da saúde.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Secretaria de Saúde
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Cianorte, 31 de Janeiro de 2017.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº 016/2017
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias a ser-
vidora ALINE DE OLIVEIRA MAGOSSI GILAVERT referente ao período 
de trabalho compreendido entre 01/07/2015 à 30/06/2016, para serem gozadas 
entre os dias 01/02/2017 à 15/02/2017, devendo retornar às suas atividades em 
16/02/2017. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 30 de janeiro 
de 2017.

Câmara de Vereadores
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