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Secretaria de Administração
Divisão de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 062/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 11 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada em desinsetização e desratização, limpeza e higienização de reser-
vatórios de água – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 063/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 11 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços em para-choques, grades dianteiras e estepes para 
manutenção de veículos do transporte escolar.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-

gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 064/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas do 
dia 11 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada para for-
necimento de equipamentos e prestação de serviços de instalação de sistema de 
monitoramento por câmeras no Paço Municipal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 065/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas do 
dia 12 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de serviços 
de instalação e manutenção de telas e palanques, e aquisição de telas alambrado 
e palanques de concreto para manutenção de praças, parques e demais logrado-
uros públicos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
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poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 066/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 12 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
de transporte rodoviário para fornecimento de bilhetes de passagens rodoviárias 
para Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 067/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 13 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de peças 
e contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção mecânica, 
elétrica, funilaria e lubrificação para ambulâncias, vans, micro-onibus e veículos 
leves da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Bem Estar 
Social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 180/2017 - 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 MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE ME-
DICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Av. Guaíra, 554, 
Zona 07, CEP 87020-050, telefone (44) 3262-6350, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 07.396.733/0001-36. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 230/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Muni-
cipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 1.498,80 
(Um mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Fevereiro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 211/2017 - 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 MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE ME-
DICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Av. Guaíra, 554, 
Zona 07, CEP 87020-050, telefone (44) 3262-6350, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 07.396.733/0001-36. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 230/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Muni-
cipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 72,00 
(Setenta e dois reais).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de Fevereiro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 275/2017 - 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  COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS 
E MALHAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. 
Brasil, 7224, Centro, CEP 85.801-001, telefone (45) 3324-4044, na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.862.666/0001-72  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 207/2016.
OBJETO: Aquisição de rouparia hospitalar para utilização nas Unidades Básicas 
de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.862,00 (Dez mil oitocentos e sessenta e dois reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/06/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de março de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 299/2017 - 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 TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Neo Alves Martins, 
274, CEP: 87.050-110, telefone (44) 3226-1426, na cidade de Maringá, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.027.088/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 38/2016.
OBJETO: Aquisição de material e suprimentos de informática para a Secretaria 
de Administração.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 420,00 
(Quatrocentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/04/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 308/2017 - 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 TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná, 137, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3629-3566, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.659.507/0001-13. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 249/2016.
OBJETO: Aquisição de material de expediente e de escritório.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.215,05 (Dois mil duzentos e quinze reais e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/08/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 313/2017 - 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  USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Industrial, 1441, 
Parque Industrial I, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP 87.507-
020, telefone (44) 3639-2610, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.927.935/0001-02.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 02/2017.
OBJETO: Aquisição de massa asfáltica PMFD, tambor de emulsão RL1-C para 
realização de tapa buracos em ruas e avenidas do município e distritos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
57.600,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 314/2017 - 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 J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jordão, 402, CEP 
87.200-000, telefone (44) 8811-8620, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.199.454/0001-97. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 283/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de plantio e replantio de grama tipo mato 
grosso, além de serviços com caminhão auto fossa.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.856,60 (Oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/09/2017
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 316/2017 - 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 SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 329/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, mate-
rial de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a Secretaria 
de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
30.464,01 (Trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e um centavo).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/10/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Março de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 319/2017 - 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 S.R. DUTRA - EPP, com sede na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone 
(44) 3019-5160, inscrita no CNPJ sob nº 12.244.761/0001-78. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 329/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, mate-
rial de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a Secretaria 
de Bem Estar Social.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.286,95 (Um mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/10/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 321/2017 - 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 SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Perna-
mbuco, 180, zona 3, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 262/2016.
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 148,50 
(Cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/08/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de março de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 322/2017 - 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 S.R. DUTRA - EPP, com sede na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone 
(44) 3019-5160, inscrita no CNPJ sob nº 12.244.761/0001-78. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 262/2016.
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 327,00 
(Trezentos e vinte e sete reais).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/08/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Março de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 323/2017 - 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 SARTE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, 
RESGATE, TREINAMENTOS E EMERGÊNCIAS S/S LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Abolição, 192, CEP 87.200-264, 
telefone (44) 3629-5619, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 13.850.769/0001-40. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 324/2016
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
pacientes em UTI móvel, e utilização de ambulância tipo B (suporte básico) e 
tipo D (UTI móvel), conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.000,00 (Seis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/10/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Março de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 327/2017 - 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 AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA MENE-
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SES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Ama-
zonas, 1663, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-9330, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.333.487/0001-88. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 166/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de empresa para prestação de ser-
viços mecânicos, elétrica, funilaria, lubrificação e tapeçaria em veículos do Cor-
po de Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 458,94 
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos).  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/06/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de março de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 325/2017 - 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 SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambu-
co 180, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
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 R$ 4.821,00 
(Quatro mil oitocentos e vinte e um reais).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de março de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 326/2017 - 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 S.R. DUTRA - EPP, com sede na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone 
(44) 3019-5160, inscrita no CNPJ sob nº 12.244.761/0001-78.  
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$ 
7.869,00 (Sete mil oitocentos e sessenta e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de março de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
11/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 27/2017, concernente Regis-
tro de Preços visando à Contratação de empresa especializada para arbitragem 
das competições municipais realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa G P RAMOS & 
FERREIRA S/S LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total 
de R$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

SÉTIMO TERMO ADITIVO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2011 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA EXPRESSO MARIN-

GÁ LTDA. ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 09/2010.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Expresso Maringá Ltda. pessoa Jurídica de direito privado, com sede na Ave-
nida Governador Bento Munhos da Rocha Neto, 184, zona 07, Cep 87030-
010, na cidade de Maringá, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
79.111.779/0001-72, neste ato representada pelo Sra. Célia Vânia de Freitas 
Vasconcelos, portadora da Cédula de Identidade RG nº 526.567/DF e do CPF 
nº 670.757.898-72.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor mensal de R$ 411,10 
(quatrocentos e onze reais e dez centavos) para R$ 440,66 (quatrocentos e qua-
renta reais e sessenta e seis centavos).
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de março de 2017.

   Célia Vânia de Freitas Vasconcelos                 Claudemir Romero Bongiorno
           Expresso Maringá Ltda.                                          Prefeito
                   Contratada                                                     Contratante

 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 33/2017 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 386/2016, homologado em 
14/02/2017. 
Valor Homologado: R$ 100.822,22 (Cem mil oitocentos e vinte e dois reais e 
vinte e dois centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de material de consumo 
odontológico para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Cianorte. 
Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES – EIRELI - 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$ 

1 150 Cx. 

agulha gengival tipo 30g curta, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado - caixa contendo 100 

unidades. 

DENCOJET/DFL 24,42 3.663,00 

2 5 Cx. 

agulha gengival tipo longa, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado - caixa contendo 100 

unidades. 

DENCOJET/DFL 28,00 140,00 

3 5 Cx. 

agulha gengival tipo extra curta, esterilizadas, 
descartáveis;diâmetro interno 43% 

maior;tribiselada;siliconizada;indicador de bisel;bisel 
interno;canhão pré rosqueado - caixa contendo 100 

unidades. 

INJEX 28,00 140,00 

4 13 Cx. 

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

embalagem em blistes lacrados com 10 tubetes, 
minimizando a contaminação externa, acondicionados em 
tubetes de cristal, que permitam a melhor visualização do 

refluxo sanguíneo. caixa com 50 tubetes de 1,8 ml 
acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. 

ALPHACAINE/DFL 71,90 934,70 

5 50 UN banda matriz de aço inox 0,05 x 5 mm x 50 cm MAQUIRA 1,90 95,00 
6 50 UN banda matriz de aço inox 0,05 x 7 mm x 50 cm MAQUIRA 1,90 95,00 

7 5 Cx. caixa com 100 unidades de moldeira descartável para 
flúor, sendo 50 de 3 a 6 anos e 50 de 6 a 12 anos. BIODINAMICA 45,00 225,00 

8 15 Pct abridor de boca em 100% silicone, autoclavavel, 
embalagem com 2 unidades. MAQUIRA 9,00 135,00 

9 50 Cx. caixa com 12 unidades de espelho clínico nº 05, 
autoclavável, inoxidável. MARIGE/BARASCH 36,00 1.800,00 

10 30 Cx. 

caixa com 150 tiras de lixa sof-lex. tamanho das tiras: 4 
mm de largura e 170 mm de comprimento. dorso de 
poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio 

disperso em resina.duas lixas impermeáveis de poliéster 
em uma. uma lixa média e outra fina de óxido de 

alumínio, com centro neutro para inserção na região 
interproximal. produzidas especialmente para acabamento 

e polimento de materiais restauradores. 

3M 78,00 2.340,00 

11 13 Cx. caixa com 6 limas hedstreim 1ª série em aço inoxidável 
nº15 de 21mm. SYBRONENDO/KAVO 29,00 377,00 

14 150 Cx. 
caixa contendo 50 carpules de citocaína de 

1,8ml.cloridrato de prilocaína a 3%, com vaso constritor. 
felipressina a 0,03uiml, com octapressina. 

CITANEST/DENTSPLY 41,75 6.262,50 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

15 150 Cx. 
caixa contendo 50 carpules de prilonest de 1,8m. 

cloridrato de prilocaína a 3%, com vaso constritor. 
felipressina 54mg + 0,054ui. 

CITOCAINA/CRISTALIA 46,40 6.960,00 

16 30 Cx. 

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

cárie dental. composto por:fluoreto de sódio 2,42% = 1,09 
de íons flúor; fluoreto de cálcio 0,4% = 0,19 de íons flúor. 

contendo 2x2,5g de bioseal fotopolimerizável, 3g de 
ataque gel e 5 bicos aplicadores. 

BIOSEAL/BIODINAMICA 33,90 1.017,00 

17 200 Cx. caixas com 50 cápsulas para amálgama gs 80, 
composição: ag 40%, sn 31,3%, gu 28,7% - 2 porções GS80/SDI 142,00 28.400,00 

23 20 UN embalagens com 12 unidades de tiras de aço inox de 6mm. MICRODONT 5,84 116,80 
24 100 UN escovas de robinson reta branca. MICRODONT 1,92 192,00 
25 13 UN espátula titânio com bolinha, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 44,80 582,40 
26 13 UN espátula titânio silicato, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 49,80 647,40 
29 30 UN extrator mc call 11-12, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 14,05 421,50 
30 30 UN extrator mc call nº 1-10, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 19,50 585,00 

32 30 Cx. 

filme para raio-x. e-speed, velocidade intermediária. para 
exames completos de dentes e suas áreas adjacentes, com 
a finalidade de diagnosticar: cáries, lesões periodontais, 

absorção óssea, tratamento de canal caixa com 150 
películas. cor: azul tamanho: adulto. 

AGFA/HERAES E 
KULZER 165,00 4.950,00 

33 80 Frc 

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

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

SILGLE BOND / 3M 98,00 7.840,00 

35 150 Frc frasco com 12g de anestésico tópico (pomada) em gel, 
aromatizada, sabor tutti-frutti, com 20% de benzocaína. BENZOTO/DFL 6,23 934,50 

36 10 Frc frasco com 20ml de edta dissódico, solução de hidróxido 
de sódio e veículo. MAQUIRA 7,15 71,50 

39 80 Frc frasco contendo 8ml  de  líquido, composto de  ácido 
tartárico e água destilada autopolimerizável . 

MAXXION 
R/DENTSCARE 11,00 880,00 

40 40 Frc frasco fluoreto de sódio a 1,23% em espuma para 
aplicação tópica com 100ml. MAQUIRA 6,00 240,00 

44 10 KIT 

kit de hidróxido de cálcio, tubo base 13g (composição: 
éster glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de 
cálcio, óxido de zinco e corantes minerais), e tubo 

catalizador 11g (composição: etitolueno sulfonamida, 
hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, 

estearato de zinco e corantes). 

HYDCAL/TECHNEW 19,20 192,00 

47 600 Pct 
pacotes com 100 unidades de roletes de algodão, 

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

SS PLUS/BIODONT 2,40 1.440,00 

48 30 Cx. papel carbono com 12 unidades. CONTACTO/ANGELUS 2,29 68,70 
50 13 UN pinça muller para carbono. aço inox, autoclavável. GOLGRAN 30,00 390,00 
53 20 UN seringa carpule. aço inox. autoclavavel. GOLGRAN 27,10 542,00 

54 300 UN 

seringa com 2,5ml de condicionador de ácido esmalte, em 
gel, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez 

sem escoamento, intervalo de trabalho entre 15 e 60 
segundos, contendo ácido fosfórico a 37% com 

clorexidina. 

ACIDO GEL/MAQUIRA 2,35 705,00 

58 20 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. resina 
dental fotopolimerizável, indicada para restaurações 

diretas e indiretas de dentes anteriores e posteriores. a 
carga contém uma combinação de cargas de 

nanopartículas de sílica não-aglomerada / não 
agregada75de 20 nm e nanoaglomerados de 

zircônia/sílica, aglomerados ligados livemente, 
consistindo em aglomerados de partículas primárias de 
zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. o 
tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 

mícrons. a porcentagem de carga é de 78.5% , em peso. 
cor ab1 

Z350/3M 105,00 2.100,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

15 150 Cx. 
caixa contendo 50 carpules de prilonest de 1,8m. 

cloridrato de prilocaína a 3%, com vaso constritor. 
felipressina 54mg + 0,054ui. 

CITOCAINA/CRISTALIA 46,40 6.960,00 

16 30 Cx. 

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

cárie dental. composto por:fluoreto de sódio 2,42% = 1,09 
de íons flúor; fluoreto de cálcio 0,4% = 0,19 de íons flúor. 

contendo 2x2,5g de bioseal fotopolimerizável, 3g de 
ataque gel e 5 bicos aplicadores. 

BIOSEAL/BIODINAMICA 33,90 1.017,00 

17 200 Cx. caixas com 50 cápsulas para amálgama gs 80, 
composição: ag 40%, sn 31,3%, gu 28,7% - 2 porções GS80/SDI 142,00 28.400,00 

23 20 UN embalagens com 12 unidades de tiras de aço inox de 6mm. MICRODONT 5,84 116,80 
24 100 UN escovas de robinson reta branca. MICRODONT 1,92 192,00 
25 13 UN espátula titânio com bolinha, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 44,80 582,40 
26 13 UN espátula titânio silicato, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 49,80 647,40 
29 30 UN extrator mc call 11-12, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 14,05 421,50 
30 30 UN extrator mc call nº 1-10, autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 19,50 585,00 

32 30 Cx. 

filme para raio-x. e-speed, velocidade intermediária. para 
exames completos de dentes e suas áreas adjacentes, com 
a finalidade de diagnosticar: cáries, lesões periodontais, 

absorção óssea, tratamento de canal caixa com 150 
películas. cor: azul tamanho: adulto. 

AGFA/HERAES E 
KULZER 165,00 4.950,00 

33 80 Frc 

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

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

SILGLE BOND / 3M 98,00 7.840,00 

35 150 Frc frasco com 12g de anestésico tópico (pomada) em gel, 
aromatizada, sabor tutti-frutti, com 20% de benzocaína. BENZOTO/DFL 6,23 934,50 

36 10 Frc frasco com 20ml de edta dissódico, solução de hidróxido 
de sódio e veículo. MAQUIRA 7,15 71,50 

39 80 Frc frasco contendo 8ml  de  líquido, composto de  ácido 
tartárico e água destilada autopolimerizável . 

MAXXION 
R/DENTSCARE 11,00 880,00 

40 40 Frc frasco fluoreto de sódio a 1,23% em espuma para 
aplicação tópica com 100ml. MAQUIRA 6,00 240,00 

44 10 KIT 

kit de hidróxido de cálcio, tubo base 13g (composição: 
éster glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de 
cálcio, óxido de zinco e corantes minerais), e tubo 

catalizador 11g (composição: etitolueno sulfonamida, 
hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, 

estearato de zinco e corantes). 

HYDCAL/TECHNEW 19,20 192,00 

47 600 Pct 
pacotes com 100 unidades de roletes de algodão, 

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

SS PLUS/BIODONT 2,40 1.440,00 

48 30 Cx. papel carbono com 12 unidades. CONTACTO/ANGELUS 2,29 68,70 
50 13 UN pinça muller para carbono. aço inox, autoclavável. GOLGRAN 30,00 390,00 
53 20 UN seringa carpule. aço inox. autoclavavel. GOLGRAN 27,10 542,00 

54 300 UN 

seringa com 2,5ml de condicionador de ácido esmalte, em 
gel, com viscosidade moderada, que permita boa fluidez 

sem escoamento, intervalo de trabalho entre 15 e 60 
segundos, contendo ácido fosfórico a 37% com 

clorexidina. 

ACIDO GEL/MAQUIRA 2,35 705,00 

58 20 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. resina 
dental fotopolimerizável, indicada para restaurações 

diretas e indiretas de dentes anteriores e posteriores. a 
carga contém uma combinação de cargas de 

nanopartículas de sílica não-aglomerada / não 
agregada75de 20 nm e nanoaglomerados de 

zircônia/sílica, aglomerados ligados livemente, 
consistindo em aglomerados de partículas primárias de 
zircônia/sílica com cargas de tamanho entre 5-20 nm. o 
tamanho da partícula aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 

mícrons. a porcentagem de carga é de 78.5% , em peso. 
cor ab1 

Z350/3M 105,00 2.100,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

59 40 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. resina 
dental fotopolimerizável, indicada para restaurações 

diretas e indiretas de dentes anteriores e posteriores. a 
carga contém uma combinação de cargas de 

nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 
20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados 

ligados livremente, consistindo em aglomerados de 
partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de 

tamanho entre 5-20 nm. o tamanho da partícula 
aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. a porcentagem 

de carga é de 78.5% , em peso. cor ab3,5 

Z350/3M 105,00 4.200,00 

60 40 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. resina 
dental fotopolimerizável, indicada para restaurações 

diretas e indiretas de dentes anteriores e posteriores. a 
carga contém uma combinação de cargas de 

nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 
20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados 

ligados livremente, consistindo em aglomerados de 
partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de 

tamanho entre 5-20 nm. o tamanho da partícula 
aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. a porcentagem 

de carga é de 78.5% , em peso. cor ab2 

Z350/3M 105,00 4.200,00 

61 40 UN 

seringa de restaurador universal filtek z 350 de 4g. resina 
dental fotopolimerizável, indicada para restaurações 

diretas e indiretas de dentes anteriores e posteriores. a 
carga contém uma combinação de cargas de 

nanopartículas de sílica não-aglomerada / não agregada de 
20 nm e nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados 

ligados livremente, consistindo em aglomerados de 
partículas primárias de zircônia/sílica com cargas de 

tamanho entre 5-20 nm. o tamanho da partícula 
aglomerada varia entre 0.6 e 1.4 mícrons. a porcentagem 

de carga é de 78.5% , em peso. cor ab3 

Z350/3M 105,00 4.200,00 

64 40 UN tesoura íris curva. aço inox. autoclavável. GOLGRAN 19,50 780,00 

66 30 tb 
tubo de pasta para profilaxia dental, aromatizada, com 

flúor, pedra pomes, carbonato de cálcio, granulação fina 
(baixa agressividade), com 90g. 

SHINE/MAQUIRA 2,31 69,30 

67 5 UN alavanca seldin 1r. aço inox. autoclavável. GOLGRAN 34,00 170,00 
68 5 UN alavanca seldin reta. aço inox. autoclavável. MILLENIUM 34,00 170,00 

69 5 UN algodão hidrófilo, não estéril, 100% puro algodão, 
embalagem de 500g. CARICIA/MELHORMED 16,00 80,00 

71 80 Frc 

frasco com 25g  de cimento provisório indicado para 
vedação de cavidades dentais em tratamentos 

endodônticos, restauradores e como curativos de 
demora.versão normal. massa de fácil manipulação. 

endurecimento rápido. menor microinfiltração marginal. 

OBTUR/MAQUIRA 15,20 1.216,00 

72 5 Frc frascos  de 100g de pedra pomes para uso odontológico. MAQUIRA 5,00 25,00 

74 30 UN unidade de broca carbide haste longa 702, autoclávavel, 
inoxidável e esterilizada. KAVO 13,20 396,00 

76 100 UN unidade de broca esférica diamantada 1012hl, 
autoclavável, inoxidável e esterizilizada. MICRODONT 2,69 269,00 

78 100 UN unidade de broca esférica diamantada 1014hl, 
autoclavável, inoxidável e esterizilizada. MICRODONT 2,69 269,00 

80 100 UN unidade de broca esférica diamantada 1016hl, 
autoclavável, inoxidável esterizilizada. MICRODONT 2,69 269,00 

81 30 UN unidade de broca pediátrica diamantada 1342, 
autoclavável, inoxidável e esterizilizada. MICRODONT 2,69 80,70 

82 2.500 UN unidade de escova de dentes adulto, com cerdas macias e 
pontas arredondadas. MEDFIO 0,55 1.375,00 

83 5.000 UN unidade de escova de dentes infantil, com cerdas macias e 
pontas arredondadas. FLOPPY/MEDFIO 0,50 2.500,00 

84 50 UN unidades  de cabo para espelho clinico de 13cm, 
autoclavável, inoxidável. GOLGRAN 4,80 240,00 

86 10 UN 

macro modelo escovação com lingua. descrição: arcada 
superior, arcada inferior, linguá e articulador metálico 

flexivel, que permite posicionar na oclusão tipo i, oclusão 
tipo ii, oclusão tipo iii, e mordida cruzada. ideal para 

treinamento de escovação dentária, de lingua e uso do fio 
dental. medidas: 15 x 13 x 13 cm. 

D-EXPRESS 255,00 2.550,00 

87 10 UN 
macro escova. descrição: produzida em resina plastica, 

cabo branco, com cerdas, 36 cm de comprimento, é usada 
em demonstrações educativas. 

MEDFIO 36,00 360,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 
89 10 UN alveolótomo luer curvo, autoclave inoxidável. GOLGRAN 63,50 635,00 

90 20 UN 
sugador cirurgico descartavel estéril. produto esterelizado 

em óxido de etileno, fabricado em resina abs. produto 
descartavel. possui ponteira removível. 

MAQUIRA 1,65 33,00 

91 13 UN pedra afiar instrumentais. JON 10,25 133,25 

92 15 Pct cunha anatômica de madeira. embalagem com 100 
unidades. 

IODONTOSUL/SOUZA E 
LEONARDI 6,65 99,75 

93 13 UN escova limpeza de brocas. IODONTOSUL/SOUZA E 
LEONARDI 5,50 71,50 

94 6 KIT kit de posicionador infantil para raio-x, autoclavável. MAQUIRA 55,00 330,00 
95 6 KIT kit de posicionador adulto para raio-x, autoclavável. MAQUIRA 55,00 330,00 
96 20 UN pasta profilática com flúor, embalagem de 90g. SHINE/MAQUIRA 6,30 126,00 
98 5 UN porta amalgama em plástico autoclavavel. MAQUIRA 7,00 35,00 

99 3 UN saca brocas para turbina extra torque 505/605, 
autoclavável. KAVO 42,24 126,72 

TOTAL GERAL DE R$ 100.822,22 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Fevereiro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 61/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 252.373,35 (Duzentos e cinquenta e dois mil trezentos 
e setenta e três reais e trinta e cinco centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA 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 
Valor 
Total 

1 197 UN 

agenda diária, referente ao ano vigente, com no mínimo 80 
páginas, capa dura, com espiral, calendário, espaço para anotações 

pessoais, índice telefônico, marcador de páginas, medidas 
aproximadas de 19x15x2cm. unidade. 

TILIBRA 15,73 3.098,81 

2 2 UN 
agenda, capa dura, um dia por página exceto sábado e domingo. 

medidas aproximadas 145 x 210 mm. com aproximadamente 352 
páginas. 

TILIBRA 12,98 25,96 

15 260 UN bloco lembrete com adesivo reposicionável, com 100 folhas; 
tamanho: 76x102 mm, colorido. JOCAR 2,27 590,20 

16 130 JG bloco para bingo, com 100 folhas cada. dimensões aproximadas: 
11 x 10,1 cm. FREE 1,73 224,90 

20 90 Pct bolas de isopor, 75 mm, pacote com 25 unidades. TERMOTEC 12,55 1.129,50 

22 103 Cx. 

borracha branca, n.º 40, macia e suave, aplicável sobre diversos 
tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, apaga 

lápis e lapiseira, no tamanho 33x23x8mm. 10/15gr, caixa com 40 
unidades. 

JOCAR 5,44 560,32 

24 52 UN 

borracha com personagens decorados, de ótima apagabilidade, 
livre de pvc, suave e macia, resistente a dobra, não quebra a 

facilidade, ideal para apagar escrita a lápis e a lapiseira, medidas 
aproximadas 5,4 x 2,4 x 1 cm. 

CIS 1,93 100,36 

25 20 Cx. 
caderno brochura tipo caligrafia, capa flexivel, 40 folhas pautadas, 

capa e contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 
145 x 200 mm, caixa com 240 unidades. 

PANAMERICANA 198,99 3.979,80 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 
89 10 UN alveolótomo luer curvo, autoclave inoxidável. GOLGRAN 63,50 635,00 

90 20 UN 
sugador cirurgico descartavel estéril. produto esterelizado 

em óxido de etileno, fabricado em resina abs. produto 
descartavel. possui ponteira removível. 

MAQUIRA 1,65 33,00 

91 13 UN pedra afiar instrumentais. JON 10,25 133,25 

92 15 Pct cunha anatômica de madeira. embalagem com 100 
unidades. 

IODONTOSUL/SOUZA E 
LEONARDI 6,65 99,75 

93 13 UN escova limpeza de brocas. IODONTOSUL/SOUZA E 
LEONARDI 5,50 71,50 

94 6 KIT kit de posicionador infantil para raio-x, autoclavável. MAQUIRA 55,00 330,00 
95 6 KIT kit de posicionador adulto para raio-x, autoclavável. MAQUIRA 55,00 330,00 
96 20 UN pasta profilática com flúor, embalagem de 90g. SHINE/MAQUIRA 6,30 126,00 
98 5 UN porta amalgama em plástico autoclavavel. MAQUIRA 7,00 35,00 

99 3 UN saca brocas para turbina extra torque 505/605, 
autoclavável. KAVO 42,24 126,72 

TOTAL GERAL DE R$ 100.822,22 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Fevereiro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 61/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 252.373,35 (Duzentos e cinquenta e dois mil trezentos 
e setenta e três reais e trinta e cinco centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA 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 
Valor 
Total 

1 197 UN 

agenda diária, referente ao ano vigente, com no mínimo 80 
páginas, capa dura, com espiral, calendário, espaço para anotações 

pessoais, índice telefônico, marcador de páginas, medidas 
aproximadas de 19x15x2cm. unidade. 

TILIBRA 15,73 3.098,81 

2 2 UN 
agenda, capa dura, um dia por página exceto sábado e domingo. 

medidas aproximadas 145 x 210 mm. com aproximadamente 352 
páginas. 

TILIBRA 12,98 25,96 

15 260 UN bloco lembrete com adesivo reposicionável, com 100 folhas; 
tamanho: 76x102 mm, colorido. JOCAR 2,27 590,20 

16 130 JG bloco para bingo, com 100 folhas cada. dimensões aproximadas: 
11 x 10,1 cm. FREE 1,73 224,90 

20 90 Pct bolas de isopor, 75 mm, pacote com 25 unidades. TERMOTEC 12,55 1.129,50 

22 103 Cx. 

borracha branca, n.º 40, macia e suave, aplicável sobre diversos 
tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, apaga 

lápis e lapiseira, no tamanho 33x23x8mm. 10/15gr, caixa com 40 
unidades. 

JOCAR 5,44 560,32 

24 52 UN 

borracha com personagens decorados, de ótima apagabilidade, 
livre de pvc, suave e macia, resistente a dobra, não quebra a 

facilidade, ideal para apagar escrita a lápis e a lapiseira, medidas 
aproximadas 5,4 x 2,4 x 1 cm. 

CIS 1,93 100,36 

25 20 Cx. 
caderno brochura tipo caligrafia, capa flexivel, 40 folhas pautadas, 

capa e contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 
145 x 200 mm, caixa com 240 unidades. 

PANAMERICANA 198,99 3.979,80 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

26 10 Cx. 
caderno brochura tipo desenho, 40 folhas, capa e contracapa 

gramatura 250 g/m², com medidas minimas de 140 x 200 mm, 
caixa com 240 unidades 

PANAMERICANA 206,50 2.065,00 

27 10 Cx. 
caderno brochura tipo quadriculado (10 x 10 mm), capa flexivel, 

48 folhas, capa e contracapa gramatura 90 g/m², com medidas 
minimas de 140 x 200 mm, caixa com 240 unidades. 

PANAMERICANA 233,87 2.338,70 

29 50 Cx. 
caderno brochura, capa dura, 96 folhas pautadas, capa e 

contracapa gramatura 697 g/m², com medidas minimas de 275 x 
200 mm, caixa com 60 unidades. 

PANAMERICANA 125,97 6.298,50 

30 50 Cx. 
caderno brochura, capa flexivel, 48 folhas pautadas, capa e 

contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 140 x 
200 mm, caixa com 240 unidades 

PANAMERICANA 185,94 9.297,00 

31 60 Cx. 
caderno brochura, capa flexivel, 96 folhas pautadas, capa e 

contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 145 x 
200 mm, caixa com 120 unidades. 

PANAMERICANA 176,13 10.567,80 

33 80 UN 
caderno espiral tipo desenho, capa dura, 96 folhas, capa e 

contracapa gramatura 772 g/m², com medidas minimas de 275 x 
200 mm. 

PANAMERICANA 5,40 432,00 

35 45 UN 
caderno espiral tipo universitário, capa dura, 10 matérias, 200 
folhas pautadas, capa e contracapa gramatura 772g/m², com 

medidas minimas de 270 x 220 mm. 
PANAMERICANA 6,88 309,60 

36 10 UN 
caderno espiral tipo universitário, capa dura, 12 matérias, 240 
folhas pautadas, capa e contracapa gramatura 772g/m², com 

medidas minimas de 270 x 220 mm. 
PANAMERICANA 8,98 89,80 

38 203 UN 

calculadora, digital, portátil, capacidade 08 (oito) dígitos, com as 
04 (quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, 

correção parcial e total, inversão de sinais, memória, bateria à luz 
solar, display grande, inclinação no visor, com pilha, dimensões 

aproximadas: 12 x 10 x 2 cm. 

SHENG 12,00 2.436,00 

39 66 Cx. 
caneta esferografica 0.7, na cor azul, preto e vermelho, com grip 
emborrachado, ponta de aço e retratil, corpo transparente, grip e 

clip coloridos, caixa com 12 unidades. 
PILOT 53,50 3.531,00 

54 153 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 2/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,39 824,67 

55 58 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 3/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,79 335,82 

56 133 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 4/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,79 770,07 

57 33 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 6/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,79 191,07 

60 345 UN 
cola bastão 20 gramas, em tubo plástico, não tóxica, base giratória, 

formato cilíndrico, composição: máximo de 65% de água e 
mínimo de 14% vinilpirrolidinona, tampa hermética, unidade. 

JOCAR 0,82 282,90 

61 121 Cx. 

cola branca escolar, liquida, formato em tubo, com bico dosador, 
lavável, material adesivo a base de p.v.a. aplicação em papel, 
embalagem com no mínimo 40g. não tóxica. não escorre, não 

enruga o papel quando aplicada, caixa com 12 unidades. 

SM 8,98 1.086,58 

62 155 tb 

cola branca escolar, liquida, formato em tubo, com bico dosador, 
lavável, material adesivo a base de p.v.a. aplicação em papel, tubo 
com 1 quilo. não tóxica. não escorre, não enruga o papel quando 

aplicada. 

PIRATININGA 5,91 916,05 

72 19 rl elástico do tipo rolete, na cor preta, 12/2, rolo com 100 metros. VPA 5,97 113,43 

76 25 Cx. envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas 
aproximadas de 260 mm x 360 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 46,98 1.174,50 

77 64 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 114 mm x 229 mm, caixa com 1000 unidades. SCRITY 46,35 2.966,40 

78 51 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 32,95 1.680,45 

79 37 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 229 mm x 324 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 44,65 1.652,05 

80 25 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 310 mm x 410 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 84,68 2.117,00 

81 21 Cx. envelope de correspondência em papel kraft, com medidas 
aproximadas de 162 mm x 229 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 18,98 398,58 

82 21 Cx. envelope de correspondência em papel kraft, com medidas 
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 25,98 545,58 

83 23 Cx. envelope de correspondência em papel kraft, com medidas 
aproximadas de 229 mm x 324 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 31,79 731,17 Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

86 81 Cx. 
estilete largo, com trava, lâmina retrátil, corpo em material 

plástico, comprimento aproximado de 150mm, lâmina larga de 
18mm, aplicação em escritório, caixa com 12 unidades. 

MASTER 10,98 889,38 

87 2 UN 

estilete largo, lâmina 18mm. corpo metálico reforçado com 
revestimento emborrachado,botão de ajuste com sistema de 

travamento automático da lâmina. comprimento: 165 mm. largura: 
18 mm 

MASTER 2,43 4,86 

89 17 rl etiqueta adesiva de preço, medidas aproximadas de 16 x 25 mm, 
rolo com 500 unidades. FLEX 2,34 39,78 

91 26 Cx. 

etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos arredondados, dimensões 
da etiqueta 26mmx15mm, distribuídas em folha no formato a4, 

com adesivo permanente, para impressão em sistema ink jet, laser 
ou copiadora. caixa com 3150 etiquetas. 

COLAC 9,79 254,54 

94 51 Cx. 
etiqueta em formulário contínuo, para impressora matricial, papel 
com adesivo acrílico permanente, medidas de 70x23,4x2cm. caixa 

com 12000 etiquetas. 
COLAC 97,55 4.975,05 

95 60 Crt etiquetas escolares. com desenhos infantis, contendo nome, 
matéria e série, cartela com 10 unidades. VPA 2,09 125,40 

97 150 UN extrator de grampo tipo espátula em aço inoxidável, dim 150x 15 
mm. boa qualidade. CARBRINK 0,72 108,00 

98 157 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas de 

19mm x 50m, pacote com 06 rolos. 
ADELBRAS 12,19 1.913,83 

99 120 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas de 

25mm x 50m, pacote com 06 rolos. 
ADELBRAS 17,46 2.095,20 

100 55 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas de 

48mm x 50m, pacote com 4 rolos. 
ADELBRAS 21,86 1.202,30 

104 140 Pct 
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropilento 
bi-orientado e adesivo acrilico a base d'água; rolo com medidas 

minimas de 48mm x 45 m, pacote com 06 unidades. 
ADELBRAS 10,98 1.537,20 

105 90 rl fita de cetim, em rolo, 22mm x 10m, cores diversas VPA 3,96 356,40 

106 70 rl fita decorativa de gorgurão, em rolo, tipo bandeira (cor verde e 
amarela), 22mm x 10m, material em poliéster e polipropileno. VPA 3,66 256,20 

107 70 UN 
fita métrica, para uso doméstico com marcação especial para 
alfaiate, composição de 95% poliéster e 5% fibra de vidro, 

tamanho de 1,50m. unidade. 
VPA 2,12 148,40 

109 80 rl fitilho, em rolo, 05mm x 50m, material em polipropileno e 
polietileno, cores variadas VPA 0,98 78,40 

110 515 FL folha de eva com gliter e atoalhado, dimensões aproximadas: 40 
cm x 50 cm, ótima qualidade, cores variadas. EVA 3,98 2.049,70 

111 315 FL folha de eva estampado, dimensões aproximadas: 40 cm x 50 cm, 
ótima qualidade, cores variadas. EVA 2,19 689,85 

113 50 UN giz branco antialérgico, caixa com 40 caixinhas de 50 unidades, 
peso aproximado de 200g, ótima qualidade PIRATININGA 51,59 2.579,50 

114 40 UN giz colorido antialérgico, caixa com 40 caixinhas de 50 unidades,  
peso aproximado de 200g, ótima qualidade PIRATININGA 68,27 2.730,80 

116 210 Pte gliter, pote com no minimo 3,5 gramas, cores variadas, material 
polivinila, aspecto: partículas metalizadas extrafinas. HONEY 0,39 81,90 

119 38 UN 

grampeador de mesa 23/13 (9/14), tamanho grande, estrutura 
metálica, base para fechamento do grampo, capacidade de carga 
mínima 01 pente de 100 grampos 23/13, ótima qualidade, com 

capacidade para grampear até 100 folhas. 

CIS 39,88 1.515,44 

120 336 UN 

grampeador de mesa 26/6, tamanho médio, corpo em aço 
escovado, apoio anatômico emborrachado, capacidade para 

grampear ate 30 folhas de papel 75 gr/m2, comprimento mínimo 
11,0 cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com 

duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga 
mínima 01 pente de 100 grampos 26/6. 

CIS 17,46 5.866,56 

125 434 Cx. grampo para grampeador tamanho 26/6 em metal galvanizado, 
pentes com no minimo 100 grampos, caixa com 5000 unidades. JOCAR 2,59 1.124,06 

127 167 Cx. 
grampo, para pasta tipo trilho encadernador 80mm, material aço 

niquelado, com tratamento anti-ferrugem, tipo lingueta, aplicação 
pasta, com 195mm comprimento, caixa com 50 unidades. 

JOCAR 6,09 1.017,03 

128 17 UN 
índice telefônico, divisão de a à z, capa em papelão e papel 
couché, folhas internas papel offset 75g/m². mínimo de 94 

páginas, dimensões aproximadas de 148 x 210 mm. 
TILIBRA 16,47 279,99 

144 117 UN 

livro protocolo de correspondência, com especificações minimas 
de: capa dura (700 gr/m²), revestimento da capa papel offset 

120g/m² folhas internas papel offset 63g/m², numerado, dimensões 
aproximadas 210x150mm, com 100 folhas. 

SD 6,16 720,72 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

86 81 Cx. 
estilete largo, com trava, lâmina retrátil, corpo em material 

plástico, comprimento aproximado de 150mm, lâmina larga de 
18mm, aplicação em escritório, caixa com 12 unidades. 

MASTER 10,98 889,38 

87 2 UN 

estilete largo, lâmina 18mm. corpo metálico reforçado com 
revestimento emborrachado,botão de ajuste com sistema de 

travamento automático da lâmina. comprimento: 165 mm. largura: 
18 mm 

MASTER 2,43 4,86 

89 17 rl etiqueta adesiva de preço, medidas aproximadas de 16 x 25 mm, 
rolo com 500 unidades. FLEX 2,34 39,78 

91 26 Cx. 

etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos arredondados, dimensões 
da etiqueta 26mmx15mm, distribuídas em folha no formato a4, 

com adesivo permanente, para impressão em sistema ink jet, laser 
ou copiadora. caixa com 3150 etiquetas. 

COLAC 9,79 254,54 

94 51 Cx. 
etiqueta em formulário contínuo, para impressora matricial, papel 
com adesivo acrílico permanente, medidas de 70x23,4x2cm. caixa 

com 12000 etiquetas. 
COLAC 97,55 4.975,05 

95 60 Crt etiquetas escolares. com desenhos infantis, contendo nome, 
matéria e série, cartela com 10 unidades. VPA 2,09 125,40 

97 150 UN extrator de grampo tipo espátula em aço inoxidável, dim 150x 15 
mm. boa qualidade. CARBRINK 0,72 108,00 

98 157 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas de 

19mm x 50m, pacote com 06 rolos. 
ADELBRAS 12,19 1.913,83 

99 120 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas de 

25mm x 50m, pacote com 06 rolos. 
ADELBRAS 17,46 2.095,20 

100 55 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas de 

48mm x 50m, pacote com 4 rolos. 
ADELBRAS 21,86 1.202,30 

104 140 Pct 
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropilento 
bi-orientado e adesivo acrilico a base d'água; rolo com medidas 

minimas de 48mm x 45 m, pacote com 06 unidades. 
ADELBRAS 10,98 1.537,20 

105 90 rl fita de cetim, em rolo, 22mm x 10m, cores diversas VPA 3,96 356,40 

106 70 rl fita decorativa de gorgurão, em rolo, tipo bandeira (cor verde e 
amarela), 22mm x 10m, material em poliéster e polipropileno. VPA 3,66 256,20 

107 70 UN 
fita métrica, para uso doméstico com marcação especial para 
alfaiate, composição de 95% poliéster e 5% fibra de vidro, 

tamanho de 1,50m. unidade. 
VPA 2,12 148,40 

109 80 rl fitilho, em rolo, 05mm x 50m, material em polipropileno e 
polietileno, cores variadas VPA 0,98 78,40 

110 515 FL folha de eva com gliter e atoalhado, dimensões aproximadas: 40 
cm x 50 cm, ótima qualidade, cores variadas. EVA 3,98 2.049,70 

111 315 FL folha de eva estampado, dimensões aproximadas: 40 cm x 50 cm, 
ótima qualidade, cores variadas. EVA 2,19 689,85 

113 50 UN giz branco antialérgico, caixa com 40 caixinhas de 50 unidades, 
peso aproximado de 200g, ótima qualidade PIRATININGA 51,59 2.579,50 

114 40 UN giz colorido antialérgico, caixa com 40 caixinhas de 50 unidades,  
peso aproximado de 200g, ótima qualidade PIRATININGA 68,27 2.730,80 

116 210 Pte gliter, pote com no minimo 3,5 gramas, cores variadas, material 
polivinila, aspecto: partículas metalizadas extrafinas. HONEY 0,39 81,90 

119 38 UN 

grampeador de mesa 23/13 (9/14), tamanho grande, estrutura 
metálica, base para fechamento do grampo, capacidade de carga 
mínima 01 pente de 100 grampos 23/13, ótima qualidade, com 

capacidade para grampear até 100 folhas. 

CIS 39,88 1.515,44 

120 336 UN 

grampeador de mesa 26/6, tamanho médio, corpo em aço 
escovado, apoio anatômico emborrachado, capacidade para 

grampear ate 30 folhas de papel 75 gr/m2, comprimento mínimo 
11,0 cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com 

duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga 
mínima 01 pente de 100 grampos 26/6. 

CIS 17,46 5.866,56 

125 434 Cx. grampo para grampeador tamanho 26/6 em metal galvanizado, 
pentes com no minimo 100 grampos, caixa com 5000 unidades. JOCAR 2,59 1.124,06 

127 167 Cx. 
grampo, para pasta tipo trilho encadernador 80mm, material aço 

niquelado, com tratamento anti-ferrugem, tipo lingueta, aplicação 
pasta, com 195mm comprimento, caixa com 50 unidades. 

JOCAR 6,09 1.017,03 

128 17 UN 
índice telefônico, divisão de a à z, capa em papelão e papel 
couché, folhas internas papel offset 75g/m². mínimo de 94 

páginas, dimensões aproximadas de 148 x 210 mm. 
TILIBRA 16,47 279,99 

144 117 UN 

livro protocolo de correspondência, com especificações minimas 
de: capa dura (700 gr/m²), revestimento da capa papel offset 

120g/m² folhas internas papel offset 63g/m², numerado, dimensões 
aproximadas 210x150mm, com 100 folhas. 

SD 6,16 720,72 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

146 360 UN 

massa de modelar caixa com 12 cores, textura extra macia, 
excelente consistência, baixa oleosidade, cores vivas e miscíveis, 

produto a base de amido, atóxico, dimensões aproximadas 
10,5x16,8x1,4cm (axlxp), peso aproximado 210g. 

ACRILEX 2,14 770,40 

148 178 UN 
organizador de mesa triplo, em material acrílico, na cor fumê, 

espaço para acomodar canetas, lembretes e clips, medidas 
aproximadas de 37x25x3cm (cxlxa). unidade. 

ACRIMET 13,90 2.474,20 

149 22 Cx. 
papel a3, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 75, 

comprimento 420, largura 297, resma com 500 folhas, caixa com 5 
resmas. 

C.MAX 47,39 1.042,58 

153 12 Cx. 

papel a4, reciclado, resma de 500 folhas, medidas aproximadas 
210 mm x 297 mm, aplicação impressora laser e jato tinta, 

gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 e iso14001, 
caixa com 10 resmas. 

PAPER 179,78 2.157,36 

156 300 Cx. 

papel a5, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor branca, 
medidas aproximadas 210 mm x 148 mm, aplicação impressora 

laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 
e iso14001,  caixa com 10 resmas. 

C.MAX 113,99 34.197,00 

160 31 UN papel contact transparente em bobina de 25m com 50cm de 
largura, otima qualidade. POLIFIX 33,15 1.027,65 

163 17 RES 

papel ofício 9 com medidas minimas de 215 x 315 mm, na cor 
branca, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda as 
normas iso9001 e iso14001, para aplicação em impressora laser e 

jato de tinta, resma com 500 folhas. 

PAPER 19,87 337,79 

166 160 FL papel tipo camurça, medidas aproximadas de 38 x 60 cm, cores 
variadas, ótima qualidade. RST 0,54 86,40 

167 140 FL papel tipo cartão (cartolina americana), medidas aproximadas de 
40 x 60 cm, cores variadas, ótima qualidade. RST 0,61 85,40 

168 70 FL papel tipo color set, dimensões aproximadas 50 x 65 cm, cor preta, 
otima qualidade. RST 0,49 34,30 

170 530 FL papel tipo crepom, medidas aproximadas de 45 cm x 2 m, cores 
variadas, ótima qualidade RST 0,64 339,20 

171 60 FL papel tipo manteiga com medidas aproximadas de 40 x 60 cm, 
cores variadas. RST 0,47 28,20 

172 10 UN papel tipo nacarado diversas cores, dimensão 70x90cm. RST 3,98 39,80 

177 60 UN 
pasta catálogo na cor preta, capa em material de papelão revestida 

em pvc, com medidas aproximadas de 350 x 240 mm, com 10 
sacos plásticos. 

DAC 4,46 267,60 

187 1.160 UN 
pasta de plástico com grampo trilho de plástico, tamanho ofício, 
em material polipropileno, diversas cores, medidas aproximadas 

de  330 x 240 mm. 
POLLYBRAS 1,75 2.030,00 

192 94 Cx. 

pastas suspensas, em fibra marmorizada e plastificada, cor 
marrom, fabricada em papel cartão 350 g, dimensões 235 x 360 
mm, prendedor macho e fêmea em plástico, visor em plástico 

transparente e etiqueta para identificação, com 06 (seis) posições 
para alojamento do visor, ponteiras para arquivamento em metal 
com acabamento em ilhós nas extremidades superiores, terminais 
das extremidades em plástico reforçado, caixa com 50 unidades. 

POLLYBRAS 83,39 7.838,66 

197 280 Pct pilha alcalina, palito aaa, 1,5v. pacote com quatro pilhas. ELGIN 4,77 1.335,60 

218 180 UN régua de plástico, com escala de 20cm, graduação em centímetros 
e milímetros, na cor cristal. unidade. VALEU 0,45 81,00 

231 110 Pct elástico, material látex, cor amarela, tamanho número 18, 
aplicação escritório, pacote com 100 gramas. REIZ 1,76 193,60 

234 559 Cx. 

papel a4, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor branca, 
medidas aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação impressora 

laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 
e iso14001,  caixa com 10 resmas. 

MAX 137,59 76.912,81 

235* 186 Cx. 

papel a4, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor branca, 
medidas aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação impressora 

laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 
e iso14001,  caixa com 10 resmas (reservado cota). 

MAX 137,59 25.591,74 

Total geral de R$ 252.373,35 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
 MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 63/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 67.619,01 (Sessenta e sete mil seiscentos e dezenove 
reais e um centavo). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO 
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 
Valor 
Total 

4 255 UN 

almofada para carimbo, tamanho nº 3, caixa em resina termoplastica, 
tampa de metal, almofada de feltro revestida de tecido, tinta à base 

d'agua, com medidas minimas de 6,7 x 11,0 cm, cores variadas (azul, 
preta, vermelha e verde). 

MASTERPRINT 5,20 1.326,00 

5 156 UN apagador para quadro branco, corpo em material plástico de alta 
resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. unidade. CARBRINK 2,00 312,00 

7 41 Cx. apontador com deposito, composição: depósito em resina 
termoplástica e lamina de aço temperado, caixa com 24 unidades LEO&LEO 14,95 612,95 

9 79 Cx. 
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas aproximadas do arquivo montado: 355 x 250 x 135 

mm, ótima qualidade, caixa com 50 unidades. 
SAMPA 75,00 5.925,00 

10 84 Cx. 
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas aproximadas do arquivo montado: 410 x 295 x 175 

mm, ótima qualidade, caixa com 50 unidades. 
SAMPA 120,00 10.080,00 

13 1.650 Pct bexiga, lisa, nº 07, cores variadas, pacote com 50 unidades. JOY 1,20 1.980,00 

21 34 Cx. 
borracha branca com capa plástica, alta qualidade, livre de pvc e 
atóxica. medidas aproximadas: 4,2 x 2,1 x 1,1 cm, caixa com 24 

unidades. 
MASTERPRINT 10,90 370,60 

23 402 UN 

borracha branca, plástica, tipo vinil, livre de pvc, capa plástica 
protetora em formato ergonômico, que mantém a borracha limpa por 
mais tempo, facilitando também seu manuseio quando já estiver em 
tamanho menor, atóxica, medidas aproximadas de 4,2x2,95x1,4cm. 

unidade. 

MASTERPRINT 0,45 180,90 

32 30 Cx. 
caderno espiral tipo desenho, capa dura, 48 folhas com margem 

milimetrada, capa e contracapa gramatura 772 g/m², com medidas 
minimas de 270 x 200 mm, caixa com 100 unidades. 

FORONI 410,00 12.300,00 

42 248 Cx. 

caneta esferográfica, escrita grossa, tinta  azul, corpo em material 
plástico transparente sextavado, tampa ventilada, comprimento 

aproximado de 140 mm, com um orifício lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstênio. caixa com 50 unidades 

TIP 18,50 4.588,00 

43 93 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  preta, corpo em material 
plastico transparente sextavado, tampa ventilada, comprimento 

aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstenio, caixa com 50 unidades. 

TIP 18,50 1.720,50 

44 83 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  vermelha, corpo em 
material plastico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plastico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstenio, caixa com 50 
unidades. 

TIP 18,50 1.535,50 

45 35 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  verde, corpo em material 
plastico transparente sextavado, tampa ventilada, comprimento 

aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstenio, caixa com 50 unidades. 

TIP 18,50 647,50 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 63/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 67.619,01 (Sessenta e sete mil seiscentos e dezenove 
reais e um centavo). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO 
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 
Valor 
Total 

4 255 UN 

almofada para carimbo, tamanho nº 3, caixa em resina termoplastica, 
tampa de metal, almofada de feltro revestida de tecido, tinta à base 

d'agua, com medidas minimas de 6,7 x 11,0 cm, cores variadas (azul, 
preta, vermelha e verde). 

MASTERPRINT 5,20 1.326,00 

5 156 UN apagador para quadro branco, corpo em material plástico de alta 
resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. unidade. CARBRINK 2,00 312,00 

7 41 Cx. apontador com deposito, composição: depósito em resina 
termoplástica e lamina de aço temperado, caixa com 24 unidades LEO&LEO 14,95 612,95 

9 79 Cx. 
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas aproximadas do arquivo montado: 355 x 250 x 135 

mm, ótima qualidade, caixa com 50 unidades. 
SAMPA 75,00 5.925,00 

10 84 Cx. 
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas aproximadas do arquivo montado: 410 x 295 x 175 

mm, ótima qualidade, caixa com 50 unidades. 
SAMPA 120,00 10.080,00 

13 1.650 Pct bexiga, lisa, nº 07, cores variadas, pacote com 50 unidades. JOY 1,20 1.980,00 

21 34 Cx. 
borracha branca com capa plástica, alta qualidade, livre de pvc e 
atóxica. medidas aproximadas: 4,2 x 2,1 x 1,1 cm, caixa com 24 

unidades. 
MASTERPRINT 10,90 370,60 

23 402 UN 

borracha branca, plástica, tipo vinil, livre de pvc, capa plástica 
protetora em formato ergonômico, que mantém a borracha limpa por 
mais tempo, facilitando também seu manuseio quando já estiver em 
tamanho menor, atóxica, medidas aproximadas de 4,2x2,95x1,4cm. 

unidade. 

MASTERPRINT 0,45 180,90 

32 30 Cx. 
caderno espiral tipo desenho, capa dura, 48 folhas com margem 

milimetrada, capa e contracapa gramatura 772 g/m², com medidas 
minimas de 270 x 200 mm, caixa com 100 unidades. 

FORONI 410,00 12.300,00 

42 248 Cx. 

caneta esferográfica, escrita grossa, tinta  azul, corpo em material 
plástico transparente sextavado, tampa ventilada, comprimento 

aproximado de 140 mm, com um orifício lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstênio. caixa com 50 unidades 

TIP 18,50 4.588,00 

43 93 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  preta, corpo em material 
plastico transparente sextavado, tampa ventilada, comprimento 

aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstenio, caixa com 50 unidades. 

TIP 18,50 1.720,50 

44 83 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  vermelha, corpo em 
material plastico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plastico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstenio, caixa com 50 
unidades. 

TIP 18,50 1.535,50 

45 35 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  verde, corpo em material 
plastico transparente sextavado, tampa ventilada, comprimento 

aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstenio, caixa com 50 unidades. 

TIP 18,50 647,50 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

48 229 Cx. 

caneta marca texto, multiuso, ponta chanfrada de feltro com 2 
medidas de traço: para sublinhar e marcar, á base de água, tinta 

superflourescente, maior intensidade garantindo melhor 
desempenho, pode ser usada sobre impressão, fax e fotocópia, com 

tampa antiasfixiante, cores variadas, caixa com 12 unidades. 

LYKE 9,50 2.175,50 

51 85 Pct 

capa para encadernação fabricada em laminado de polipropileno na 
espessura aproximada de 0,30 mm, preto fosco, material pp, 

tamanho a4, medidas aproximadas de 210 x 297 mm, pacote com 
100 unidades. 

PLASTIVISA 20,00 1.700,00 

52 85 Pct 

capa para encadernação fabricada em laminado de polipropileno na 
espessura aproximada de 0,30 mm, transparente, material pp, 

tamanho a4, medidas aproximadas de 210 x 297 mm, pacote com 
100 unidades. 

PLASTIVISA 23,00 1.955,00 

58 83 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 8/0, em aço niquelado, com 

tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: caixa 
com 500g. 

NEW 5,95 493,85 

63 205 Cx. 
cola colorida, utilizada em trabalhos escolares e artesanais, não 

tóxica, brilho intenso, embalagem com bico aplicador. caixa 
contendo 6 cores com no minimo 23 gramas cada. 

PIRATININGA 0,70 143,50 

64 150 UN cola gliter 35 gramas, lavável, não tóxica, cores diversas, aplicação 
papel, papel cartão, eva e cartolina, ótima qualidade. PIRATININGA 0,90 135,00 

65 37 Pct cola quente, bastão de 30cm, diâmetro de no minimo 11mm, pacote 
de 1kg. RENDICOLA 20,22 748,14 

66 35 Pct cola quente, bastão de 30cm, diâmetro de no minimo 7mm, pacote 
de 1kg. RENDICOLA 20,00 700,00 

67 230 UN 

corretivo em fita, corrige a seco, formato ergonômico, excelente 
aderência, ideal para o uso sobre todos os tipos de papéis, produto 

atóxico, tampa protetora, medidas minimas de 4mm x 6m, 
embalagem transparente, unidade. 

MASTERPRINT 1,90 437,00 

73 33 Pct elástico, material látex, cor amarela, tamanho número 18, aplicação 
escritório, pacote com 1 kg. RED BOR 16,00 528,00 

74 17 Cx. envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas 
aproximadas de 176 mm x 250 mm, caixa com 250 unidades. IPECOL 38,00 646,00 

75 15 Cx. envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas 
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades. IPECOL 35,00 525,00 

85 37 Cx. 

estilete estreito, com trava, lâmina retrátil, corpo em material 
plástico, comprimento aproximado de 130mm, lâmina com no 
mínimo 9mm de largura, aplicação em escritório, caixa com 12 

unidades. 

MASTERPRINT 8,20 303,40 

92 26 Cx. 

etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos retos, dimensões da etiqueta 
25,4mmx63,5mm, distribuídas em folha no formato a4, com adesivo 
permanente, para impressão em sistema ink jet, laser ou copiadora. 

caixa com 825 etiquetas. 

CLAMAR 8,95 232,70 

93 26 Cx. 

etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos retos, dimensões da etiqueta 
38,1mmx21,2mm, distribuídas em folha no formato a4, com adesivo 
permanente, para impressão em sistema ink jet, laser ou copiadora. 

caixa com 1625 etiquetas. 

CLAMAR 9,00 234,00 

115 260 UN 

giz de cera, resistente a queda, cores vivas, não suja as mãos, 
formato anatômico, fabricado em material cera plástica com corante 
atóxico, bastão longo, espessura grossa, ótima qualidade, caixa com 

12 unidades. 

PIRATININGA 1,48 384,80 

117 41 tb grafite para lapiseira 0,5 mm, 2b, comprimento 60 mm, tubo com 12 
minas. ADECK 0,42 17,22 

118 30 tb grafite para lapiseira 0,7 mm, 2b, comprimento 60 mm, tubo com 12 
minas. ADECK 0,42 12,60 

126 122 Pct grampo trilho alongado de plástico (romeu e julieta), para 200 
folhas, cor transparente cristal, pacote contém 50 jogos. BACCHI 7,00 854,00 

154 10 Cx. grampo grampeador, tamanho 23/13, material metal, tratamento 
superficial niquelado, embalagem caixa com 1000 unidades. BACCHI 4,00 40,00 

179 100 UN 
pasta de papel cartão duplex, gramatura aproximada de 250 g/m², 
com aba e elastico, medidas aproximadas de 230 x 330 mm, cores 

variadas. 
ICL 1,40 140,00 

180 30 UN 
pasta de papel cartão duplex, gramatura aproximada de 250 g/m², 
sem aba, com grampo trilho, medidas aproximadas de 230 x 330 

mm, cores variadas. 
ICL 0,95 28,50 

181 190 UN pasta de plástico com abas e elástico, em material polipropileno, 
tamanho oficio, com medidas aproximadas de 235 x 350 mm. POLIBRAS 1,95 370,50 

182 40 UN pasta de plástico tipo polionda, tamanho aproximado de 335 x 250 x 
20 mm, cores variadas, com elástico. POLIBRAS 1,80 72,00 

183 20 UN pasta de plástico tipo polionda, tamanho aproximado de 335 x 250 x 
60 mm, cores variadas, com elástico. POLIBRAS 2,90 58,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

184 40 UN 
pasta de plástico com aba e elástico no tamanho ofício, em material 
de polipropileno, com medidas aproximadas de 232 x 332 mm, na 

cor cristal ou fume. 
POLIBRAS 1,90 76,00 

185 1.110 UN 
pasta de plastico com aba e elástico, em material polipropileno, 

atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 30 mm, na cor fume 
ou cristal. 

POLIBRAS 2,00 2.220,00 

186 110 UN 
pasta de plastico com aba e elástico, tamanho oficio, material de 

polipropileno, atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 20 
mm, na cor cristal ou fume. 

POLIBRAS 1,60 176,00 

194 23 Cx. percevejo aço latonado dourado, 9 mm, caixa com 100 unidades BRW 1,45 33,35 
198 260 Pct pilha alcalina, tamanho médio c, 1,5v. pacote com duas pilhas. ELGIN 8,00 2.080,00 
199 255 Pct pilha alcalina, tamanho pequeno aa, 1,5v. pacote com quatro pilhas. ELGIN 4,70 1.198,50 

207 63 Cx. 
pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta 

especial, não recarregável, nas cores azul, preto, vermelho e verde, 
caixa com 12 unidades. 

LYKE 15,00 945,00 

211 145 UN porta clips em poliestireno, com uma tira magnética na borda do 
recipiente, cores diversas, dimensões aproximadas 50 x 50 x 75 mm. RADEX 5,50 797,50 

226 210 Cx. 
tinta guache colorido, caixa com 6 potes plásticos com 15ml cada, 

composição: resina, água, pigmentos, carga e conservante tipo 
benzotiazol. não tóxica. solúvel em água. 

PIRATININGA 2,00 420,00 

227 120 UN tinta guache soluvel em agua, lavavel, atoxico, 19x5cm, 250ml, nas 
cores amarela, azul, vermelha, branca e preta. PIRATININGA 2,60 312,00 

228 38 Cx. 
tinta para carimbo a base d’água, nas cores: azul, preta, vermelha e 
verde, embalagem com aproximadamente 42ml, pode ser usada em 

todo tipo de almofada, caixa com 12 unidades. 
RADEX 33,50 1.273,00 

229 10 UN tinta para pincel atômico nas cores: azul, preto, vermelho e verde, 
embalagem com 37ml RADEX 2,00 20,00 

230 250 UN tinta para pintura a dedo, cores variadas, embalagem com 37ml PIRATININGA 0,60 150,00 

233 740 Pct 

papel a4, material papel alcalino, cores variadas, medidas 
aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação impressora laser e jato 
tinta, gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 e iso14001,  

pacote com 100 folhas. 

COPIMAX 4,60 3.404,00 

Total geral de R$ 67.619,01 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 64/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 60.491,33 (Sessenta mil quatrocentos e noventa e um 
reais e trinta e três centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA 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 

6 100 UN apagador para quadro negro, corpo em madeira e feltro, 
dimensões mínimas de 150 x 60 x 35 mm, com porta giz. SOUZA 2,40 240,00 

8 51 Cx. 
apontador de lápis, manual, portátil, com 01 entrada, em material 
ferro, tipo escolar, sem depósito, tamanho médio, caixa com 24 

unidades. 
LEO 14,10 719,10 

17 30 Cx. bobina para máquina de calcular, papel branco acetinado, 
dimensões de 60 mm x 30 m, caixa com 30 unidades. ROTER 43,90 1.317,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

184 40 UN 
pasta de plástico com aba e elástico no tamanho ofício, em material 
de polipropileno, com medidas aproximadas de 232 x 332 mm, na 

cor cristal ou fume. 
POLIBRAS 1,90 76,00 

185 1.110 UN 
pasta de plastico com aba e elástico, em material polipropileno, 

atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 30 mm, na cor fume 
ou cristal. 

POLIBRAS 2,00 2.220,00 

186 110 UN 
pasta de plastico com aba e elástico, tamanho oficio, material de 

polipropileno, atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 20 
mm, na cor cristal ou fume. 

POLIBRAS 1,60 176,00 

194 23 Cx. percevejo aço latonado dourado, 9 mm, caixa com 100 unidades BRW 1,45 33,35 
198 260 Pct pilha alcalina, tamanho médio c, 1,5v. pacote com duas pilhas. ELGIN 8,00 2.080,00 
199 255 Pct pilha alcalina, tamanho pequeno aa, 1,5v. pacote com quatro pilhas. ELGIN 4,70 1.198,50 

207 63 Cx. 
pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta 

especial, não recarregável, nas cores azul, preto, vermelho e verde, 
caixa com 12 unidades. 

LYKE 15,00 945,00 

211 145 UN porta clips em poliestireno, com uma tira magnética na borda do 
recipiente, cores diversas, dimensões aproximadas 50 x 50 x 75 mm. RADEX 5,50 797,50 

226 210 Cx. 
tinta guache colorido, caixa com 6 potes plásticos com 15ml cada, 

composição: resina, água, pigmentos, carga e conservante tipo 
benzotiazol. não tóxica. solúvel em água. 

PIRATININGA 2,00 420,00 

227 120 UN tinta guache soluvel em agua, lavavel, atoxico, 19x5cm, 250ml, nas 
cores amarela, azul, vermelha, branca e preta. PIRATININGA 2,60 312,00 

228 38 Cx. 
tinta para carimbo a base d’água, nas cores: azul, preta, vermelha e 
verde, embalagem com aproximadamente 42ml, pode ser usada em 

todo tipo de almofada, caixa com 12 unidades. 
RADEX 33,50 1.273,00 

229 10 UN tinta para pincel atômico nas cores: azul, preto, vermelho e verde, 
embalagem com 37ml RADEX 2,00 20,00 

230 250 UN tinta para pintura a dedo, cores variadas, embalagem com 37ml PIRATININGA 0,60 150,00 

233 740 Pct 

papel a4, material papel alcalino, cores variadas, medidas 
aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação impressora laser e jato 
tinta, gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 e iso14001,  

pacote com 100 folhas. 

COPIMAX 4,60 3.404,00 

Total geral de R$ 67.619,01 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 64/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 60.491,33 (Sessenta mil quatrocentos e noventa e um 
reais e trinta e três centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA 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 

6 100 UN apagador para quadro negro, corpo em madeira e feltro, 
dimensões mínimas de 150 x 60 x 35 mm, com porta giz. SOUZA 2,40 240,00 

8 51 Cx. 
apontador de lápis, manual, portátil, com 01 entrada, em material 
ferro, tipo escolar, sem depósito, tamanho médio, caixa com 24 

unidades. 
LEO 14,10 719,10 

17 30 Cx. bobina para máquina de calcular, papel branco acetinado, 
dimensões de 60 mm x 30 m, caixa com 30 unidades. ROTER 43,90 1.317,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

37 60 Pct 
caderno espiral, capa flexivel, 96 folhas pautadas, capa e 

contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 140 x 
200 mm, com espiral metal na cor prata, pacote com 10 unidades. 

PANAMERICANA 22,00 1.320,00 

40 55 Cx. 
caneta esferográfica escrita fina (0,7mm), tinta à base de óleo, cor 

azul, ponta em aço inox com protetor de metal,  caixa com 12 
unidades 

BIC 18,48 1.016,40 

41 35 Cx. 
caneta esferográfica escrita fina (0,7mm), tinta à base de óleo, cor 

preta, ponta em aço inox com protetor de metal,  caixa com 12 
unidades 

BIC 18,51 647,85 

46 182 UN 

caneta hidrografica contendo 12 cores, ponta 2,2 mm, corpo 
arredondado estojo cartão.  atóxico, lavável. tampa ventilada e 

anti-asfixiante. dimensões aproximadas (cm) axlxp: 18x14x1cm. 
peso do produto 90 gr. 

LEO 2,39 434,98 

50 32 Cx. 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 
acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, 

nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades. 
BRW 19,98 639,36 

68 101 Cx. 
corretivo liquido, material base d agua, secagem rapida, 

apresentacao frasco, aplicacao papel comum, volume 18ml, com 
pincel espalhador, ótima qualidade; caixa com 12 unidades. 

NEW 9,18 927,18 

69 150 UN corretivo liquido, modelo caneta com ponta metalica fina e corpo 
flexivel, com no minimo 7 ml de corretivo liquido. MASTER 1,64 246,00 

88 20 UN estojo escolar em couro sintético, diversas cores, unissex, 
fechamento com zíper. dimensão aproximada 7 x 5 x 22 cm. BOZ 4,67 93,40 

90 11 rl etiqueta adesiva redonda para codificação, medida aproximada de 
12mm de diâmetro, cores diversas, rolo com 1000 unidades FLEX 9,59 105,49 

102 53 Pct 
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropilento 
bi-orientado e adesivo acrilico a base d'água; rolo com medidas 

minimas de 12mm x 40 m, pacote com 20 rolos. 
FITPEL 10,98 581,94 

103 50 Pct 
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropilento 
bi-orientado e adesivo acrilico a base d'água; rolo com medidas 

minimas de 25mm x 50 m, pacote com 06 rolos. 
FITPEL 8,00 400,00 

112 650 FL folha de eva lisa, dimensões aproximadas: 60 cm x 40 cm x 2 mm, 
ótima qualidade, cores variadas. EVA 0,95 617,50 

129 1.010 Pct 
lacre tipo escada, fabricado em polipropileno de alta resistência, 

numerado sequencialmente, com 16cm de comprimento total, cor 
vermelha, pacote com 100 unidades. 

AFE 14,37 14.513,70 

132 15 Cx. 

lápis borracha com formulação de alta qualidade, livre de pvc, 
excelente desempenho ao apagar e atóxica, ideal para apagar tinta 

de caneta esferográfica, diâmetro carga 4 mm, formato corpo 
cilíndrico, diâmetro corpo 8 mm, comprimento total 175 mm, 

caixa com 12 unidades. 

FABER CASTELL 27,80 417,00 

133 80 UN 
lápis de cor bastão longo, sextavado, ótima qualidade, caixa com 

12 unidades. contendo kit com 2 lápis preto sextavado, uma 
borracha, um apontador em madeira reflorestada. 

LEO 5,98 478,40 

135 65 Cx. 

lápis de cor com 24 cores, corpo em madeira na cor da mina, 
formato hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem 

emendas, mina centralizada, medindo 7x175 mm, com marca do 
fabricante gravada no corpo do lápis, caixa com 24 lápis. 

LEO 10,38 674,70 

136 100 UN 
lápis decorado com desenhos infantis, com grafite preto hb nº 2, 

formato redondo, máxima resistência e maciez, medidas 
aproximadas ( axlxp): 17,5 x 0,7 x 0,7 cm. 

LEO 0,55 55,00 

137 5 UN lápis preto 6b. ideal para desenhar e fazer esboços, formato 
sextavado, embalagem com 12 unidades. FABER CASTELL 26,40 132,00 

138 127 Cx. 

lápis preto, de grafite hb, nº 02, corpo em madeira, formato 
cilíndrico e hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem 

emendas, medindo no minimo 7 x 175 mm, com marca do 
fabricante gravada no corpo do lápis. caixa com 144 unidades. 

LEO 27,20 3.454,40 

139 21 Cx. lapiseira 0,5 mm, com corpo emborrachado, borracha no topo, 
diversas cores. caixa com 12 unidades. CIS 41,52 871,92 

140 21 Cx. lapiseira 0,7 mm, com corpo emborrachado, borracha no topo, 
diversas cores. caixa com 12 unidades. CIS 41,52 871,92 

145 90 Pct 
marcador de paginas autoadesivo, bloco com 40 folhas, nas cores: 
verde, amarelo, rosa, azul e laranja, com medidas aproximadas de 

2 x 6 x 1 cm, pacote com 5 blocos. 
LEO 5,48 493,20 

150 57 Pct papel a4 de dobradura, medidas aproximadas 297 x 210 mm, 
otima qualidade, cores variadas, pacote com 100 folhas. MAX 17,44 994,08 

151 70 Pct papel a4 tipo casca de ovo, medidas aproximadas de 297 x 210 
mm, gramatura de 180 g/m², cores variadas, pacote com 50 folhas. OFF 9,30 651,00 

152 150 Pct papel a4 tipo opaline, dimensões minimas de 297 x 210 mm, 
gramatura 180 g/m², na cor branca, pacote com 50 folhas. OFF 8,27 1.240,50 

157 10 Pct 
papel almaço tamanho aproximado de 275 x 200 mm, 56 g/m²,  

pautado, margens vermelhas e linhas azuis, pacote com 400 
folhas. 

PANAMERICANA 22,68 226,80 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

159 15 UN papel contact colorido liso em bobina de 10m com 50cm de 
largura, cores variadas, otima qualidade. POLIFIX 35,85 537,75 

178 50 UN 
pasta catálogo na cor preta, capa em material de papelão revestida 

em pvc, com medidas aproximadas de 350 x 255 mm, com 50 
sacos plásticos. 

ACP 8,32 416,00 

188 65 Pct 
pasta em l em polipropileno flexivel, tamanho a4, com medidas 

aproximadas de 220 mm x 305 mm, na cor fume ou cristal, pacote 
com 10 unidades. 

ALAPLASTICOS 5,18 336,70 

189 84 Cx. 
pasta molha dedo, embalagem com 12 gramas, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e papel moeda, caixa com 12 
embalagens. 

KAZ 15,98 1.342,32 

190 272 UN 
pasta sanfonada, em material plástico, tamanho ofício, medidas 
aproximadas de 380x250x20mm, com 12 divisórias, cor fumê. 

unidade. 
JOCAR 12,98 3.530,56 

191 125 UN 

pasta suspensa plástica, com hastes já colocada, com etiqueta e 
visor para identificação, feita de material 100% plástico, leve, 

atóxico, e resistente. formato ofício. transparente. embalagem com 
5 unidades. dimensão aproximada 360 x 245 mm. transparente. 

DELLO 16,98 2.122,50 

193 244 UN 
pen drive com capacidade de 08 gb, leitura: 10mb/s, gravação: 

5mb/s, com tampa de desing giratório compacto, garantia de cinco 
anos do fabricante. 

SD 17,95 4.379,80 

195 63 UN 

perfurador metalico, grande, para dois furos simultaneos com 
capacidade para perfurar no minimo 40 folhas de papel 75g/m2, 
bandeja com porta para retirada das aparas de papel com 15 cm, 
transporte, em chapa de aco norma sae 1010/20 (base, alavanca, 

suporte), fosfatizada, pintura eletrostatica, com trava para 
transporte, na cor preta. 

JOCAR 24,98 1.573,74 

200 320 UN 
pincel atômico em material plastico, 1100p, escrita grossa, 

recarregável, com tinta a base de álcool nas cores: azul, preto, 
vermelho e verde. 

PILOT 2,99 956,80 

201 50 UN pincel atômico em material plastico, 850, recarregável, com tinta a 
base de álcool nas cores: azul, preto, vermelho e verde. LEO 1,29 64,50 

202 40 Pct pincel nº 06, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 11,94 477,60 

203 40 Pct pincel nº 08, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 13,55 542,00 

204 40 Pct pincel nº 10, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 13,69 547,60 

205 100 Pct pincel nº 12, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 16,06 1.606,00 

206 101 Pct pincel nº 14, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 18,29 1.847,29 

208 37 UN 
pistola para cola quente profissional, aplicador térmico 

profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo 
termoplástico com diâmetro de 11 mm a 12 mm. 

CLASSE 13,05 482,85 

209 35 UN 
pistola para cola quente profissional, aplicador térmico 

profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo 
termoplástico com diâmetro pequeno. 

CLASSE 8,90 311,50 

210 55 rl plástico transparente para encapar, liso, rolo com 25 m de 
comprimento e 45 cm de largura aproximadamente. GR 17,76 976,80 

215 16 UN quadro para aviso, em mateiral de cortiça 0,60 x 0,90 m, com 
moldura de aluminio. SOUZA 59,40 950,40 

216 23 UN 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com 

moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 
aproximadas de 40x60cm. unidade. 

SOUZA 33,18 763,14 

217 31 UN 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com 

moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 
aproximadas de 80x100cm. unidade. 

SOUZA 55,78 1.729,18 

223 61 UN tesoura de picotar diferentes contornos, 16cm, lâmina em aço 
inox,  ótima qualidade, unidade LEO 4,60 280,60 

225 322 UN 
tesoura pequena, tipo escolar, sem ponta, em aço inóx, pontas 

arredondodas, cabo em material plástico, primeira linha, tamanho 
aproximado de 13 cm. 

LEO 1,04 334,88 

Total geral de R$ 60.491,33 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

159 15 UN papel contact colorido liso em bobina de 10m com 50cm de 
largura, cores variadas, otima qualidade. POLIFIX 35,85 537,75 

178 50 UN 
pasta catálogo na cor preta, capa em material de papelão revestida 

em pvc, com medidas aproximadas de 350 x 255 mm, com 50 
sacos plásticos. 

ACP 8,32 416,00 

188 65 Pct 
pasta em l em polipropileno flexivel, tamanho a4, com medidas 

aproximadas de 220 mm x 305 mm, na cor fume ou cristal, pacote 
com 10 unidades. 

ALAPLASTICOS 5,18 336,70 

189 84 Cx. 
pasta molha dedo, embalagem com 12 gramas, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e papel moeda, caixa com 12 
embalagens. 

KAZ 15,98 1.342,32 

190 272 UN 
pasta sanfonada, em material plástico, tamanho ofício, medidas 
aproximadas de 380x250x20mm, com 12 divisórias, cor fumê. 

unidade. 
JOCAR 12,98 3.530,56 

191 125 UN 

pasta suspensa plástica, com hastes já colocada, com etiqueta e 
visor para identificação, feita de material 100% plástico, leve, 

atóxico, e resistente. formato ofício. transparente. embalagem com 
5 unidades. dimensão aproximada 360 x 245 mm. transparente. 

DELLO 16,98 2.122,50 

193 244 UN 
pen drive com capacidade de 08 gb, leitura: 10mb/s, gravação: 

5mb/s, com tampa de desing giratório compacto, garantia de cinco 
anos do fabricante. 

SD 17,95 4.379,80 

195 63 UN 

perfurador metalico, grande, para dois furos simultaneos com 
capacidade para perfurar no minimo 40 folhas de papel 75g/m2, 
bandeja com porta para retirada das aparas de papel com 15 cm, 
transporte, em chapa de aco norma sae 1010/20 (base, alavanca, 

suporte), fosfatizada, pintura eletrostatica, com trava para 
transporte, na cor preta. 

JOCAR 24,98 1.573,74 

200 320 UN 
pincel atômico em material plastico, 1100p, escrita grossa, 

recarregável, com tinta a base de álcool nas cores: azul, preto, 
vermelho e verde. 

PILOT 2,99 956,80 

201 50 UN pincel atômico em material plastico, 850, recarregável, com tinta a 
base de álcool nas cores: azul, preto, vermelho e verde. LEO 1,29 64,50 

202 40 Pct pincel nº 06, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 11,94 477,60 

203 40 Pct pincel nº 08, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 13,55 542,00 

204 40 Pct pincel nº 10, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 13,69 547,60 

205 100 Pct pincel nº 12, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 16,06 1.606,00 

206 101 Pct pincel nº 14, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 18,29 1.847,29 

208 37 UN 
pistola para cola quente profissional, aplicador térmico 

profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo 
termoplástico com diâmetro de 11 mm a 12 mm. 

CLASSE 13,05 482,85 

209 35 UN 
pistola para cola quente profissional, aplicador térmico 

profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo 
termoplástico com diâmetro pequeno. 

CLASSE 8,90 311,50 

210 55 rl plástico transparente para encapar, liso, rolo com 25 m de 
comprimento e 45 cm de largura aproximadamente. GR 17,76 976,80 

215 16 UN quadro para aviso, em mateiral de cortiça 0,60 x 0,90 m, com 
moldura de aluminio. SOUZA 59,40 950,40 

216 23 UN 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com 

moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 
aproximadas de 40x60cm. unidade. 

SOUZA 33,18 763,14 

217 31 UN 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com 

moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 
aproximadas de 80x100cm. unidade. 

SOUZA 55,78 1.729,18 

223 61 UN tesoura de picotar diferentes contornos, 16cm, lâmina em aço 
inox,  ótima qualidade, unidade LEO 4,60 280,60 

225 322 UN 
tesoura pequena, tipo escolar, sem ponta, em aço inóx, pontas 

arredondodas, cabo em material plástico, primeira linha, tamanho 
aproximado de 13 cm. 

LEO 1,04 334,88 

Total geral de R$ 60.491,33 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 66/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Presencial sob nº 11/2017, homologado em 
23/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada 
para arbitragem das competições municipais realizadas pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.  
Empresa: G P RAMOS & FERREIRA S/S LTDA - ME. 
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 

1 200 UN 
arbitragem de jogos de futebol suíço. (sendo a equipe de arbitragem composta por 

02 árbitros e 01 mesário). 
R$ 150,00 

R$ 
30.000,00 

2 80 UN diárias de arbitragem - jogos escolares fase municipal. R$ 110,00 R$ 8.800,00 

3 80 UN diárias de arbitragem - jogos bom de bola fase municipal. R$ 130,00 
R$ 

10.400,00 
Total geral de R$ 49.200,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 393/2016 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 
30/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.439,70 (Cinco mil quatrocentos e trinta e nove 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: 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$ 

145 25 UN 

reanimador pulmonar manual infantil tipo ambú, com balão auto inflável em 
silicone e válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, 
acompanha 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho 

infantil, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, 
válvula de escape (pop-off), válvula de controle com bolsa reservatório de 

oxigênio e extensão com conector. unidade. 

JG 
MORIYA 182,00 4.550,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

146 5 UN 

reanimador pulmonar manual neonatall tipo ambú, com balão auto inflável 
em silicone e válvula de admissão de ar com conexão para entrada de 

oxigênio, acompanha 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone 
tamanho infantil, válvula unidirecional com acoplamento externo para 
máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de controle com bolsa 

reservatório de oxigênio e extensão com conector. unidade. 

JG 
MORIYA 177,94 889,70 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 394/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Presencial sob nº 284/2016, homologado em 
30/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de pintura nas unidades básicas de saúde do município de Cianorte.  
Empresa: CURY – INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME. 
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 12.000 M² mão-de-obra para pintura em geral, 3 demãos, piso, teto, 
parede interna, parede externa e esquadrias (m²) R$ 1,54 R$ 18.480,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 Secretaria de Finanças

Divisão de Fiscalização
Fiscalização de Obras

AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO
Nº 007/2017
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