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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 291/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº. 2.696, de 21 de junho de 
2006, acerca do Programa de Desenvolvimento Industrial e Social de Cianorte –
PRODISC;
CONSIDERANDO o parecer favorável da Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio, Vestuário, Turismo e Serviços;
D E C R E T A
Art. 1º. Fica doado à empresa A. C. SANSINI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ/
MF
sob o nº. 13.335.563/0001-82, o imóvel constituído pelo lote de Terras sob nº 06,
subdivisão do Lote n.º 525-A e 525-B-A-R-REM, da Gleba Patrimônio Cianor-
te, situada
no perímetro urbano desta cidade de Cianorte, Paraná, com área de 3.634,56 
m², objeto
da matrícula nº. 21.652 do Registro de Imóveis 1º Ofício de Cianorte-Pr.
Art. 2º. Na escritura pública de doação do terreno com cláusula de reversão, 
deverá
constar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 5º da Lei Municipal nº. 
2.696/2006, em
especial, o constante aos prazos para início das obras, implantação do projeto e
destinação do imóvel doado.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 294/14
Cancela Restos a Pagar que especifica, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando o Parecer nº 2.414/2014, de 16 de dezembro de 2014, da Procura-
doria Jurídica do Município de Cianorte, 
D E C R E T A
Art. 1º. Ficam cancelados os Restos a Pagar oriundos do saldo do empenho nº 
13130/2011, no valor de R$ 155,25 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e 
cinco centavos), em nome do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º. Ficam cancelados os Restos a Pagar oriundos do saldo do empenho nº 

038/2013, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em nome da Associa-
ção dos Oficiais de Justiça do Estado do Paraná.
Art. 3º. Ficam cancelados os Restos a Pagar oriundos do saldo do empenho nº 
1336, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), em nome da Associação dos Ofi-
ciais de Justiça do Estado do Paraná.
Art. 4º. Fica a Divisão de Contabilidade autorizada a efetuar os lançamentos 
contábeis objetivando a exclusão dos empenhos relacionados nos artigos ante-
riores do passivo financeiro do Município.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 16 de dezembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

D E C R E T O Nº 292/2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Considerando que o Decreto Municipal nº 26/2013 institui o Grupo de
Análises de Empreendimentos, dos projetos habitacionais no Município de
Cianorte;
Considerando que o referido Decreto indicou os membros componentes do
Grupo de Análise de Empreendimento;
Considerando a necessidade de substituição de membro;
D E C R E T A
Art. 1º. Fica destituído do Grupo de Análise de Empreendimento, instituído
pelo Decreto Municipal nº 26/2013 o Sr. José Antonio Testa.
Art. 2º. Em substituição ao membro citado no art. 1º deste Decreto, fica
nomeada a Sra. Jandira Cordeiro Bahia Domingos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de dezembro de
2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.463/14
Inclui dispositivo no final do item 4 do Anexo II da Lei Municipal nº 2.747/2006, 
de 10 de outubro de 2006, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu,
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
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Art. 1º. Fica incluído dispositivo no final do item 4 do Anexo II da Lei Municipal 
nº 2.747/2006, de 10 de outubro de 2006, com a seguinte redação:
“Será admitida a construção do 2º pavimento em uma das residências gemi-
nadas, desde que seja utilizado o espaço do oitão do telhado, preservando-se a 
característica da residência térrea na fachada frontal e somente para construção 
de até 02 (dois) cômodos.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.465/2014
Institui o Conselho Municipal de SaneamentoBásico do Município de Cianorte 
e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1°. Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento
Básico – CMSB do Município de Cianorte, como órgão colegiado de
controle social dos serviços públicos de saneamento básico, de natureza
consultiva, executiva e propositiva do Plano de Saneamento Básico do
Município.
Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB:
I - auxiliar na formulação das políticas de saneamento básico,
definir estratégias e prioridades, acompanhar, fiscalizar e avaliar sua
implementação;
II – auxiliar no estabelecimento de padrões e normas para a
adequada prestação dos serviços e para satisfação dos usuários;
III - monitorar o cumprimento da Política Municipal de
Saneamento Básico, especialmente no que diz respeito ao fiel
cumprimento de seus princípios e objetivos e a adequada prestação dos
serviços e utilização dos recursos;
IV - opinar sobre propostas de alteração da Política Municipal de
Saneamento Básico;
V - articular-se com outros Conselhos existentes no Município e no
Estado com vistas a implementação do Plano Municipal de Saneamento
Básico;
VI - manifestar-se sobre a delegação da organização, regulação,
fiscalização e prestação dos serviços de saneamento básico municipal;
VII – auxiliar no estudo do regime e estrutura tarifária dos
serviços, para assegurar a eficiência, a equidade, o uso racional dos
recursos naturais e o equilíbrio econômico-financeiro da sua prestação;
VIII – auxiliar no estabelecimento de padrões de qualidade para
prestação dos serviços inclusive para manutenção e operação dos
sistemas, observado o disposto nas normas legais e regulamentares
pertinentes;
IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno;
X - elaborar e aprovar o regimento interno quando da realização de Conferência 
Municipal de Saneamento Básico;
XI - convocar, em caso de omissão do Chefe do Poder Executivo, a Conferência 
Municipal de Saneamento Básico;
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB zelará também 
pela aplicação dos seguintes princípios:
I – universalização com prioridade para a garantia do atendimento essencial à 
saúde pública da totalidade da população, sob padrões que assegurem a salubri-
dade ambiental;
II – respeito aos direitos dos usuários;
III – articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, de recursos hídri-
cos, de meio ambiente e de saúde;
IV – estímulo à competitividade, à eficiência e à sustentabilidade econômica;
V – adoção de métodos, técnicas e processos adequados às peculiaridades locais 
e regionais, mediante a utilização de tecnologias apropriadas;
VI – participação da população;
VII – transparência das ações;
VIII – estímulo ao desenvolvimento tecnológico dos serviços para melhorar a 
qualidade, aumentar a eficiência e reduzir os custos para os usuários.
Art. 4º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB será constituído 
por representantes do poder público municipal, dos órgãos governamentais rela-
cionados ao setor de saneamento básico, dos
prestadores de serviços públicos de saneamento básico, dos usuários de
serviço público de saneamento básico e das entidades técnicas, das
organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas
ao setor de saneamento básico, como segue:
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde e seu
suplente;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e seu suplente;

III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal da
Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário e seu suplente;
IV – 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento
Municipal e seu suplente;
V – 01 (um) representante da 13ª Regional de Saúde e seusuplente;
VI – 01 (um) representante da Companhia de Saneamento doParaná (SANE-
PAR) e seu suplente;
VII – 01 (um) representante do Conselho de DesenvolvimentoComunitário de 
Cianorte e seu suplente;
VIII – 01 (um) representante dos Clubes de Serviços e seu suplente;
IX – 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial de Cianorte e 
seu suplente;
X – 01 (um) representante da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Cianorte – AREARC e seu suplente;
XI – 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de 
Cianorte e seu suplente;
XII – 01 (um) representante do Sindicato Rural Patronal de Cianorte e seu su-
plente;
XIII – 01 (um) representante das Associações dos Produtores Rurais de Cianorte 
e seu suplente;
XIV – 01 (um) representante do Procon Municipal e seu suplente;
§ 1º. Os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e 
Fomento Agropecuário e Secretaria de Desenvolvimento Municipal serão sem-
pre os respectivos Secretários Municipais ou quem os estiverem substituindo.
§ 2º. Os representantes dos órgãos governamentais relacionados ao setor de sa-
neamento básico, dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, 
dos usuários de serviço público de saneamento básico e das entidades técnicas, 
das organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao 
setor de saneamento básico, elencadas nos incisos V ao XIV deste artigo, serão 
indicados pelos respectivos entes, para posterior nomeação por ato do Chefe do
Executivo Municipal.
§ 3º. O mandato dos conselheiros que representam as entidades governamentais 
e não governamentais será de 02 (dois) anos, permitida a recondução, observan-
do-se, para tanto, o especificado no § 1º deste artigo.
§ 4º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB e elegerá dentre os 
membros, com mandado de 02 anos, o Presidente, o Vice-Presidente, o Primeiro 
e Segundo Secretário, com atribuições definidas no Regimento Interno.
§ 5º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples.
§ 6º. Os membros do Conselho não receberão qualquer tipo de remuneração.
§ 7º. A função de conselheiro é considerada de relevante interesse
público.
Art. 5º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico – CMSB deverá se reunir 
ordinariamente, no mínimo, a cada 02 (dois) meses.
Art. 6º. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente disponibilizará espaço físico 
e materiais necessários ao pleno e regular funcionamento do Conselho Munici-
pal de Saneamento Básico.
Art. 7º. As alterações propostas pelo Conselho Municipal de Saneamento Bási-
co, quanto aos serviços públicos de saneamento básico, deverão ter participação 
e apreciação do Poder Legislativo Municipal, como forma de controle externo e 
aprimoramento da Política Municipal de Saneamento Básico.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 16 de
dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 83/2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 183/2012 que instituiu o Comitê de
Investimento no âmbito da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Serviços 
Públicos
Municipais de Cianorte – CAPSECI;
CONSIDERANDO que o item 2 do Anexo Único do Decreto Municipal nº
183/2012 estabelece a composição dos membros do Comitê de Investimento;
CONSIDERANDO as eleições para escolha dos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal;
RESOLVE
Art. 1º. Nomear os seguintes membros para compor o Comitê de Investimento 
no âmbito da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Serviços Públicos
Municipais de Cianorte – CAPSECI:
DIEGO FACIROLI FERREIRA – Superintendente da CAPSECI;
AMÉLIA CARVALHO DE ANDRADE – Presidente do Conselho de Admi-
nistração;
LEANDRO JERONIMO – Presidente do Conselho Fiscal;
LAÉRCIO DE AZEVEDO DOS SANTOS – Servidor efetivo indicado pelo 
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Poder
Executivo;
NATAN MUSTASSO SCOTINI – Servidor efetivo indicado pelo Poder Exe-
cutivo.
Parágrafo único. O Comitê será presidido pelo Superintende da CAPSECI Diego
Faciroli Ferreira.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 85/2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 10.172, de 09 de
janeiro de 2001;
CONSIDERANDO o aduzido no art. 87 da Lei Federa nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;
CONSIDERANDO o a publicação da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de
2014, que aprovou o PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, que terá a valida-
de de 10(dez) anos (2014/2024); e CONSIDERANDO a necessidade de alinha-
mento do Plano Municipal de Educação ao PNE.
RESOLVE
Art. 1.º. Nomear a Comissão de Reelaboração do Plano Municipal de
Educação do Município de Cianorte, composta pelos seguintes membros:
1. Maria Neuza Casassa – Secretária Municipal de Educação e Cultura
2. Zilma Lehmckuhl de Lima – Representante da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura/Assessoria Educacional do Ensino Fundamental
3. Valquíria Charles da Silva – Representante Secretaria Municipal de Educação e
Cultura/Assessoria Educacional de Educação Infantil
4. Andreia Coelho Bastos Dalmagro – Representante Secretaria Municipal de
Educação e Cultura/Coordenadoria Educacional e Pedagógica da Educação Infantil
(Pré-EscolaII)
5. Kênia Modesto de Souza Jeuniker - Representante de Educadores da Rede
Municipal de Ensino
6. Ligia Scarparo Cardoso Prezotto - Representante de Educadores da Rede
Municipal de Ensino
7. Vanessa Sanay Kai Dalberto - Representante de Educadores da Rede Municipal
de Ensino
8. Jaqueline Pivetta Felix - Representante de Educadores da Rede Municipal de
Ensino
9. Marilza Inês Peroco – Representante do Centro de Educação Infantil Arte do
Aprender
10. Julia de Fátima Silva Fernandes – Representante do CEMIC São José
11. Nilza Aparecida Bueno Sota – Representante de Professores da Rede Municipal
de Ensino
12. Wanderléia Gouvea dos Santos – Representante de Professores da Rede
Municipal de Ensino
13. Helena Lucineia de Souza Martins – Representante de Professores da Rede
Municipal de Ensino
14. Andreia Bacarin – Representante de Professores da Rede Municipal de En-
sino
15. Luciana de Fatima Rodrigues – Representante de pais de alunos da Rede
Municipal de Ensino
16. Sandra Locatelli Português – Representante Secretaria Municipal de Edu-
cação
e Cultura/Coordenadoria Educacional e Pedagógica de 1º, 2º e 3º Anos de En-
sino
Fundamental
17. Andréia Biazotto de Alencar da Silva – Representante do Colégio CEC
18. Maria Silva de Oliveira Torres - Representante de Colégio Drummond
19. Felippe Estevam Jaques- Representante do Núcleo Regional da Educação
20. Sulania Braga Torres – Representante de pais de alunos da Rede Municipal de
Ensino
21. Márcia Helena Fronchetti – Representante do Núcleo Regional da Educação
22. Amélia Carvalho de Andrade – Representante da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura/Coordenadoria Educacional e Pedagógica de Legislação Órgãos
Colegiados e Ouvidoria
23. Loseni Budny – Representante do CEEBJA
24. Ana da Silva Tudisco – Representante de Professores da Rede Municipal de
Ensino
25. Marli Castelini - Representante de Professores da Rede Municipal de Ensino
26. Margareth Cecília Fecchio da Silva – Representante de Professores da
Educação de Jovens e Adultos
27. Aparecida Oneide de Almeida- Representante da UNIPAR
28. José Aparecido de Souza – Representante da UNIPAR
29. Marli Delmônico de Araújo Futata – Representante da UEM

30. Gislaine Aparecida Valadares de Godoy – Representante da UEM
31. Juliana Turetti Romeiro Peruci – Representante da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura/Coordenadoria Educacional Pedagógica de Educação Es-
pecial-
Inclusão e Diversidade
32. Vanessa Rossi Roncoleta – Psicóloga Escolar da Rede Municipal de Ensino
33. Claudia Mara Nunes Floriano – Psicóloga Escolar da Rede Municipal de 
Ensino
34. Camilla Yae Sugayma Ardenghi – Psicóloga Escolar da Rede Municipal de
Ensino
35. Daniele Garcia Bodezan – Psicóloga Escolar da Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino
36. Leila Cristina Carneiro Basílio da Graça – Representante da Educação Es-
pecial
da Rede Municipal de Ensino
37. Mara Andréa Catelan – Representante da APAE – Associação de Pais e Ami-
gos
dos Excepcionais
38. Ildiman Berbert Silva – Representante da APAE – Associação de Pais e Ami-
gos
dos Excepcionais
39. Vanessa de Oliveira Fernandes – Representante de Professores da Rede
Municipal de Ensino
40. Maria Augusta Pasian – Representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura/Coordenadoria Educacional e Pedagógica de 1º, 2º e 3º Anos de 
Ensino
Fundamental
41. Juliana Piovesan Vieira – Representante de Professores da Rede Municipal 
de Ensino
42. Silvana Aparecida Guietti de Oliveira – Representante de Professores da 
Rede Municipal de Ensino
43. José Aparecido da Silva – Representante da Câmara Municipal de Cianorte
44. Eliane Mercado Bento – Representante do Conselho Municipal de Educação
45. Sergio Murilo Rodrigues – Representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura/ Divisão Financeira da Educação
46. Zilda de Assis Gracioli – Representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura/Divisão de Documentação Escolar
47. Mario Ramos Lubasky – Representante da Procuradoria Jurídica do Muni-
cípio de Cianorte
48. Maria da Conceição Gonçalves – Representante da UAB
49. Solange Leonarde Barrin Bigas – Representante do Formação em Ação
50. Claudia Fernandes Barros – Representante da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura
51. Miryan Cassia Aguilera Machado Kepe – Representante da IFPR
52. Erick Oliveira Gavioli – Representante Técnico do NTM (Núcleo Tecnoló-
gico Municipal)
53. Nelson Cezar Pereira – Representante da Secretaria Municipal de Adminis-
tração
54. Débora Cristina Fuzimoto – Representante da Assessoria de Comunicação
Social da Prefeitura de Cianorte
55. Suelen Ranucci – Representante do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
56. Sérgio Alves dos Santos – Representante da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura/Divisão de Transporte Escolar
57. Ocimar Aparecido Flores – Representante do Conselho Tutelar
58. Patrícia Mitiko Longhini – Representante da ACIC (Associação Comercial e
Industrial de Cianorte)
59. Nilza Machado Luizetto - Representante da ACIC (Associação Comercial e
Industrial de Cianorte)
Art. 2º. Compete a Comissão de Reelaboração do Plano Municipal de
Educação (PME) do Município de Cianorte:
I – Elaborar a metodologia e os procedimentos do processo de reformulação do
PME;
II – Definir as estratégias de coletas de dados e diagnosticar as necessidades
levantadas;
III – Definir formas e dinâmicas de funcionamento da consulta popular e de
participação dos órgãos públicos e entidades privadas que participarão como atores
na reformulação do PME;
IV – Criar a comissão técnica e ou/subcomissões e/ou grupos de trabalho;
V – Coordenar a redação do documento referência do PME;
VI – Gerenciar o desenvolvimento do processo de construção democrática do
PME juntamente com o Conselho Municipal de Educação, para que seja o mais
amplo, plural e democrático possível;
VII – Sistematizar o documento referência;
VIII – Apresentar o documento finalizado ao Chefe do Poder Executivo.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL



Órgão Oficial Nº 0443                       Quinta-feira,18 de Dezembro de 2014                                     Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

4
PORTARIA 84/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a eleição havida para a escolha de suplentes do Conselho
Tutelar;
CONSIDERANDO a Resolução nº 07/2014 do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente de Cianorte que tornou pública a relação dos 
candidatos eleitos como suplentes do Conselho Tutelar;
RESOLVE
Art. 1º. Nomear os seguintes membros suplentes do Conselho Tutelar:
Ana Paula Cavalcanti Calado
Danilo Páttaro Sanguino
Clodoaldo dos Santos
Erasmo Bonfim Duarte
Parágrafo único. O mandato dos suplentes do Conselho Tutelar será
durante o período de 5 de janeiro de 2015 à 9 de janeiro de 2016.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE. 
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2014 – PMC
O Município de Cianorte torna público que fará realizar, às 9:30 horas do dia 
20 de Janeiro do ano de 2015, na sala de reuniões da Divisão de Licitação, 
Paço Municipal, Centro Cívico n° 100 em Cianorte , Paraná, Brasil, CONCOR-
RÊNCIA  para Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento 
asfáltico em CBUQ, em diversos trechos do Município de Cianorte , sob regime 
de empreitada por preço global, tipo menor preço,  a preços fixos e sem reajuste, 
da(s) seguinte(s) obra(s):

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, aden-
dos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir do 
dia  22 de Dezembro de 2014, no horário comercial e será fornecida mediante a 
apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ xx (xx reais). No caso de 
empresa com sede fora do Município de Cianorte, a Pasta Técnica poderá ser 
adquirida através do correio, mediante o depósito do valor supracitado à conta 
n° xx, agência xx do Banco xx, xx - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da 
mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do depósito efetuado. Infor-
mações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à 
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (4436196207 
- 4436196208 - 4436196209 - 4436196210), fax 4436196200 - “e-mail” licita-
cao@cianorte.pr.gov.br.
 Cianorte, 16 de Dezembro de 2014.

                                              Eliab Vieira Moreno
                                         Secret. Mun. de Administração

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 013/2014

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 26 de Janeiro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de revitalização da en-
trada do Município, na Marginal PR 323. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 
44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 17 de Dezembro 
de 2014.

Eliab Vieira Moreno
Secretario de Administração

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

 

 
 

Local do  objeto 
 

Objeto 
 

Quantidade e 
unidade de 

medida 

Prazo de 
execução 

(dias) 
Ruas da sede  Recape  em CBUQ 99.342,58   m² 180 

 
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 349/2014

Retificação de Edital
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 19 de Janeiro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de peças 
e contratação de serviços mecânicos especializados em pá carregadeira, motoni-
veladora e retroescavadeira da Secretaria de Serviços Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Dezembro de 2014.

Eliab Vieira Moreno
Secretário Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 360/2014

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 15 de Janeiro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para Aquisição de com-
bustíveis para os veículos pertencentes as Secretarias do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Dezembro de 2014.

Eliab Vieira Moreno
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 867/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Deputado Heitor 
Alencar Furtado 5680, Q-8, Jardim Iguaçu, CEP 87.706-000, na cidade de Para-
navaí, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.396.810/0011-05.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 337/2014.
OBJETO: Aquisição de veículo para transporte de professores da UEM de Ma-
ringá para prestarem serviços na extensão de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
123.900,00 (cento e vinte e três mil e novecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de dezembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 868/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa HIDRONORTE POÇOS ARTESIANOS 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Piauí nº 84, 
Fundos, Zona 04, CEP: 87.200-000, telefone (44) 3629-6583, na cidade de Cia-
norte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.382.597/0001-37.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 269/2014.
OBJETO: Aquisição de peças e serviços para manutenção do triturador TP 400 
da Secretaria do Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.090,00 (seis mil e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014.
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de dezembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 869/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa HIDRONORTE POÇOS ARTESIANOS 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Piauí nº 84, 
Fundos, Zona 04, CEP: 87.200-000, telefone (44) 3629-6583, na cidade de Cia-
norte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.382.597/0001-37.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 275/2014.
OBJETO: Aquisição de peças e serviços para manutenção de motosserras e 
moto - podas da Secretaria de Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.640,00 (dez mil e seiscentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de dezembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

O Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela 
Portaria nº 39/2014, de 06 de maio de 2014, no uso de suas atribuições legais:
NOTIFICA:
O representante da empresa S.M.F. DE OLIVEIRA DOMICIANO – ME, parti-
cipante da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 08/2014, o qual tem 
por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria 
administrativa (FPM-ICMS) com o objetivo de formação e incremento na par-
ticipação do Município no Índice de participação do Município - Retorno do 
ICMS, cota parte (25%) do ICMS agregado, para o prosseguimento do certame 
no dia 22 de dezembro de 2014 às 09:00 horas; ressalvado o disposto na Lei 
Federal 8666/93 art. 43 inciso III.
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de dezembro de 2014.

Renan José Soares
Presidente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 600/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA FARMÁCIA VIVA 
VIDA LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBI-
LIDADE Nº 93/2014.
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:
FARMÁCIA VIVA VIDA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.942.711/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida 
Souza Naves, 328 - Centro, na cidade de Cianorte, CEP 87200-000, telefone 
(44) 3629-1238, neste ato representada por Pablia Aparecida Cortez Pasian, por-
tadora da Cédula de Identidade RG nº 6.169.846-9 e do CPF nº 029.253.169-99.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% ao valor do contra-
to, acrescentando o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), passando 
o contrato a ter o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 0802.10.301.0007.2.048 Manutenção de Postos de Saú-
de do Município 3390320300-fonte 303.
Cláusula Terceira:
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, 16 de dezembro de 2014.

      Pablia Aparecida Cortez Pasian Claudemir Romero Bongiorno
FARMÁCIA VIVA VIDA LTDA - ME      PREFEITO MUNICIPAL

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2012 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA POR 
DO SOL LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCOR-
RENCIA PÚBLICA Nº 02/2012.
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:
CONSTRUTORA POR DO SOL LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.582.130/0001-29, com sede à Rua Ipi-
ranga nº 835, Sala 01, Centro, Município de Cianorte, neste ato representada 
pelo Sr. José Fernandes de Souza residente e domiciliado no Município de Cia-
norte, portador da Cédula de Identidade nº 1.742.370 e inscrito no CPF/MF nº 
350.499.529-72.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de vigência e exe-
cução até 30 de abril de 2015.
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, 16 de Dezembro de 2014.

      José Fernandes de Souza   Claudemir Romero Bongiorno
Construtora Por do Sol Ltda – EPP      Prefeito 
               Contratada                                                    Contratante

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 307/2013 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E                                                                                                                        
PERDONCINI E SANCHES LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MO-
DALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 18/2013.
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:
PERDONCINI E SANCHES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.809.603/0001-31, com sede à Rua Alcides F 
Toledo 54, Jd São Pedro, Município de Campo Mourão, CEP: 87.303-330, neste 
ato representada pelo Sr. Cássio David Perdoncini residente e domiciliado no 
Município de Campo Mourão, portador da Cédula de Identidade nº 3.319.482-0 
e inscrito no CPF/MF nº 792.304.829-00.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 5.480,84 
(cinco mil e quatrocentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), referente 
a serviços de pintura.
Cláusula Segunda:
Prorroga-se o prazo de vigência e execução de 31/12/2014 a 31/01/2015.
Cláusula Terceira:
Dotação orçamentária: 09021236100104029 ampliação e melhorias da Escola 
Municipal Gonçalo Gutierrez 449051
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 12 de dezembro de 2014.

       Cássio David Perdoncini  Claudemir Romero Bongiorno
      Perdoncini E Sanches Ltda Me  Prefeito
                    Contratada                                              Contratante 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 296/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA PLANURB CONS-
TRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODA-
LIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014.
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 ° 
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1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Planurb Construção e Pavimentação Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.088.120/0001-91, com sede à Avenida Rio 
Grande do Norte 1707 apt 1, CEP: 87.701-020, Município de Paranavaí, neste 
ato representada pelo Sr. Jose Valdemir Pereira residente e domiciliado no Mu-
nicípio de Paranavaí, portador da Cédula de Identidade nº 3.078.623-8 e inscrito 
no CPF/MF nº 424.252.129-49.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia até o dia 03 de abril de 2015.
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, 04 de dezembro de 2014.

   Claudemir Romero Bongiorno         Jose Valdemir Pereira
                Prefeito                               Planurb Construção e Pavimentação Ltda
         Contratante                                                        Contratada

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA PLANURB CONS-
TRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODA-
LIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2014.
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:
Planurb Construção e Pavimentação Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.088.120/0001-91, com sede à Avenida Rio 
Grande do Norte 1707 apt 1, CEP: 87.701-020, Município de Paranavaí, neste 
ato representada pelo Sr. Jose Valdemir Pereira residente e domiciliado no Mu-
nicípio de Paranavaí, portador da Cédula de Identidade nº 3.078.623-8 e inscrito 
no CPF/MF nº 424.252.129-49.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia de 31/12/2014 a 30/04/2015.
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, 11 de dezembro de 2014.

        Claudemir Romero Bongiorno                       Jose Valdemir Pereira
                        Prefeito                             Planurb Construção e Pavimentação Ltda
                     Contratante                                                     Contratada

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 240/2014 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. 185/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 52.124,00 (cinquenta e dois mil e cento e vinte e quatro 
reais).
Objeto: Contratação de serviços de solda em radiadores e manutenção no sis-
tema de refrigeração dos equipamentos rodoviários da Secretaria de Serviços 
Municipais
Empresa: J A da Costa & Costa Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

Lote: 1 – Caminhão VW 26.220 

1 10 

Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 
(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 

superior e inferior. 
 

180,00 1.800,00 

2 10 Serviço de solda e limpeza de intercooler. 130,00 1.300,00 

3 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 360,00 

Lote: 2 – Caminhão GMC 12.170 e 14.190 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 960,00 

2 6 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 140,00 840,00 

3 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 210,00 840,00 

4 4 Serviço de solda de tanque de combustível. 210,00 840,00 

Lote: 3 – Caminhão Ford Cargo 1317 D 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

185,00 370,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 120,00 240,00 

3 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 220,00 

Lote: 4 Caminhão Ford 11.000 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 810,00 

2 6 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 140,00 840,00 

Lote: 5 – Ford 12.000 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 320,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

Lote: 6 – Caminhão MB 1518 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

110,00 220,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 7 Caminhão MB 1113 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

130,00 260,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 8 Caminhão MB 709 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 560,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 95,00 380,00 

Lote: 9 Caminhão VW 14.140 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 540,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

Lote: 10 – Pá Carregadeira Case W 20 e W20B 

1 12 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

240,00 2.880,00 

2 12 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 2.880,00 

3 12 Serviço de solda e limpeza do bloco de 274,00 3.288,00 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

Lote: 1 – Caminhão VW 26.220 

1 10 

Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 
(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 

superior e inferior. 
 

180,00 1.800,00 

2 10 Serviço de solda e limpeza de intercooler. 130,00 1.300,00 

3 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 360,00 

Lote: 2 – Caminhão GMC 12.170 e 14.190 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 960,00 

2 6 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 140,00 840,00 

3 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 210,00 840,00 

4 4 Serviço de solda de tanque de combustível. 210,00 840,00 

Lote: 3 – Caminhão Ford Cargo 1317 D 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

185,00 370,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. 120,00 240,00 

3 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 220,00 

Lote: 4 Caminhão Ford 11.000 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 810,00 

2 6 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 140,00 840,00 

Lote: 5 – Ford 12.000 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

160,00 320,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

Lote: 6 – Caminhão MB 1518 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

110,00 220,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 7 Caminhão MB 1113 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

130,00 260,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 90,00 180,00 

Lote: 8 Caminhão MB 709 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 560,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 95,00 380,00 

Lote: 9 Caminhão VW 14.140 

1 4 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

135,00 540,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

Lote: 10 – Pá Carregadeira Case W 20 e W20B 

1 12 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

240,00 2.880,00 

2 12 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 2.880,00 

3 12 Serviço de solda e limpeza do bloco de 274,00 3.288,00 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

4 12 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 120,00 1.440,00 

Lote: 11 Pá Carregadeira NH 12B 

1 10 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

360,00 3.600,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 480,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

230,00 460,00 

4 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 130,00 260,00 

Lote: 12 Pá Carregadeira XCMG 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

306,50 613,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 240,00 480,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

245,00 490,00 

4 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 220,00 440,00 

Lote: 13 Pá Carregadeira CAT 924 GZ 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

350,50 2.103,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 260,00 520,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

230,00 460,00 

4 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 120,00 240,00 

Lote: 14 Motoniveladora HBW 140 

1 18 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

260,00 4.680,00 

2 6 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 210,00 1.260,00 

Lote: 15 Motoniveladora Fiat Allis FG 70B 

1 18 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

220,00 3.960,00 

2 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 160,00 480,00 

3 6 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 160,00 960,00 

Lote: 16 Retro Escavadeira CAT 416 E 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior 

200,00 400,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 160,00 320,00 

3 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 140,00 280,00 

4 2 
Serviço de limpeza e solda do bloco de refrigeração, 

(colmeia) do ar condicionado. 90,00 180,00 

Lote: 17 Retro Escavadeira CASE 580 H 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

200,00 400,00 

2 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 140,00 280,00 

3 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor. 130,00 260,00 

Lote: 18 Moto Niveladora CASE 845 

1 6 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

280,00 1.680,00 

2 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 180,00 540,00 

3 3 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(Colmeia), óleo da transmissão. 160,00 480,00 

Lote: 19 Trator Agrícula MF 295 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

130,00 130,00 

Lote: 20 Trator Agricola MF 265 

 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 125,00 250,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

140,00 140,00 

Lote: 21 Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 240,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 240,00 

Lote: 22 Trator Ford 6.600 

1 1 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 120,00 

2 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 110,00 110,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 120,00 
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3 3 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(Colmeia), óleo da transmissão. 160,00 480,00 

Lote: 19 Trator Agrícula MF 295 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

2 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 120,00 240,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

130,00 130,00 

Lote: 20 Trator Agricola MF 265 

 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

140,00 280,00 

 2 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 125,00 250,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

140,00 140,00 

Lote: 21 Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60 

1 2 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 240,00 

2 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível. 110,00 440,00 

3 2 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 240,00 

Lote: 22 Trator Ford 6.600 

1 1 
Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, 

(colmeia) e limpeza e reparos no tanque de refrigeração 
superior e inferior. 

120,00 120,00 

2 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível. 110,00 110,00 

3 1 
Serviço de solda e limpeza do bloco de 

refrigeração,(colmeia) do sistema hidráulico, e reparo e 
limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. 

120,00 120,00 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 241/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: A.D. Daminelli-Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 242/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 18.695,00 (dezoito mil e seiscentos e noventa e cinco 
reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Cirurgica Paraná – Dist. De Equipamentos Ltda – Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

13 1.000 

Frasco com no mínimo 200ml de solução 
umectante e hidratante a base de ácidos 

graxos essenciais (A.G.E.), enriquecida com 
vitamina A e E que auxilia no 

reestabelecimento do equilíbrio natural da 
pele, melhorando sua elasticidade, auxiliando 

na prevenção de formação de escaras, uso 
tópico, com registro no M.S. 

3,73 3.730,00 Moph 

40 50 
Kit de micronebulização infantil em rede de 

ar comprimido, com umidificador.  7,80 390,00 Daru 

41 50 
Kit de micronebulização adulto, em rede de 

ar comprimido, com umidificador.  7,80 390,00 Daru 

Valor total R$ 4.510,00 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 100 

Unidade sonda de foley n.º 16, duas vias e 
balão estéril, confeccionada em borracha 

natural, siliconada, ponta proximal 
arredondada, com dois orifícios grandes, 

arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, com 
data de validade e registro no M.S. e com abas 

para abertura em pétalas  

1,91 191,00 Solidor 

10 60 Frasco com 1.000ml de vaselina líquida. 12,65 759,00 Vicpharma 

14 5.000 Ampola água destilada 5cc. 0,12 600,00 Isofarma 

22 400 
Unidade almotolia plástica em polietileno, na 

cor transparente, com tampa e 250ml. 1,38 552,00 J prolab 

37 60 

Frasco com 100 gramas de gel para ultrassom, 
uso em aparelhos de ultrassom, ecógrafos e 

dopplers, utilizado como meio de contato para 
transmissão ultrassônica, contendo PH neutro, 
sem cor e sem cheiro, possuindo validade de 2 

anos, embalagem constando os dados de 
identificação, procedência, número do lote, data 

de fabricação, validade e registro no M.S. 

1,04 62,40 Hall 

38 60 Frasco com 1 litro de glicerina líquida 11,70 702,00 Vicpharma 

48 60 
Frasco com 1 litro de P.V.P.I solução 

degermante  10,55 633,00 Vicpharma 

49 60 Frasco com 1 litro de P.V.P.I.solução tópico.  10,45 627,00 Vicpharma 

67 700 
Tubo contendo no mínimo 30gramas de 

colagenase + cloranfenicol pomada 13,70 9.590,00 Cristalia 

70 100 

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

91cm, 9 fios, confeccionada em fio 100% 
algodão, hidrófilas, aplicação destinada ao uso 

externo, por ser altamente absorvente, encontra 
larga utilização em curativos ou procedimentos 

operatórios, entre outros  

14,84 1.484,00 Medgauze 

73 50  Detergente enzimático.Frasco de 1 litro. 10,35 517,50 Vicpharma 

76 80 

Unidade estetoscópio simples adulto, peso leve, 
diafragma de alta densidade, tubo em PVC 
moldado em peça única para melhorar a 

transmissão de som. 

6,82 545,60 Solidor 

81 50 Galão com 5 litros de gel para ultrassom. 12,65 632,50 Carbovel 

88 50 

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

abas laterais de proteção, armação preta e 
hastes reguláveis; acompanha cordão de 

segurança, óculos em policarbonato resistente a 
impactos e choques físicos de materiais sólidos 
e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, 
respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre 

outros; proteção contra raios UVA e UVB, apoio 
nasal e proteção lateral no mesmo material da 

lente, hastes tipo espátula com ajuste de 
comprimento para melhor adaptação ao rosto 

do usuário. 

2,29 114,50 Danny 

90 50 Unidade fita adesiva para autoclave.  3,29 164,50 Missner 

110 50 
pacote com 100 unidades de frasco coletor de 

urina, 80ml, sem pá, em polipropileno, 
transparente 

30,40 1.520,00 J prolab 

Valor total R$ 18.695,00 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 100 

Unidade sonda de foley n.º 16, duas vias e 
balão estéril, confeccionada em borracha 

natural, siliconada, ponta proximal 
arredondada, com dois orifícios grandes, 

arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, com 
data de validade e registro no M.S. e com abas 

para abertura em pétalas  

1,91 191,00 Solidor 

10 60 Frasco com 1.000ml de vaselina líquida. 12,65 759,00 Vicpharma 

14 5.000 Ampola água destilada 5cc. 0,12 600,00 Isofarma 

22 400 
Unidade almotolia plástica em polietileno, na 

cor transparente, com tampa e 250ml. 1,38 552,00 J prolab 

37 60 

Frasco com 100 gramas de gel para ultrassom, 
uso em aparelhos de ultrassom, ecógrafos e 

dopplers, utilizado como meio de contato para 
transmissão ultrassônica, contendo PH neutro, 
sem cor e sem cheiro, possuindo validade de 2 

anos, embalagem constando os dados de 
identificação, procedência, número do lote, data 

de fabricação, validade e registro no M.S. 

1,04 62,40 Hall 

38 60 Frasco com 1 litro de glicerina líquida 11,70 702,00 Vicpharma 

48 60 
Frasco com 1 litro de P.V.P.I solução 

degermante  10,55 633,00 Vicpharma 

49 60 Frasco com 1 litro de P.V.P.I.solução tópico.  10,45 627,00 Vicpharma 

67 700 
Tubo contendo no mínimo 30gramas de 

colagenase + cloranfenicol pomada 13,70 9.590,00 Cristalia 

70 100 

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

91cm, 9 fios, confeccionada em fio 100% 
algodão, hidrófilas, aplicação destinada ao uso 

externo, por ser altamente absorvente, encontra 
larga utilização em curativos ou procedimentos 

operatórios, entre outros  

14,84 1.484,00 Medgauze 

73 50  Detergente enzimático.Frasco de 1 litro. 10,35 517,50 Vicpharma 

76 80 

Unidade estetoscópio simples adulto, peso leve, 
diafragma de alta densidade, tubo em PVC 
moldado em peça única para melhorar a 

transmissão de som. 

6,82 545,60 Solidor 

81 50 Galão com 5 litros de gel para ultrassom. 12,65 632,50 Carbovel 

88 50 

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

abas laterais de proteção, armação preta e 
hastes reguláveis; acompanha cordão de 

segurança, óculos em policarbonato resistente a 
impactos e choques físicos de materiais sólidos 
e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, 
respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre 

outros; proteção contra raios UVA e UVB, apoio 
nasal e proteção lateral no mesmo material da 

lente, hastes tipo espátula com ajuste de 
comprimento para melhor adaptação ao rosto 

do usuário. 

2,29 114,50 Danny 

90 50 Unidade fita adesiva para autoclave.  3,29 164,50 Missner 

110 50 
pacote com 100 unidades de frasco coletor de 

urina, 80ml, sem pá, em polipropileno, 
transparente 

30,40 1.520,00 J prolab 

Valor total R$ 18.695,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 243/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 10.716,46 (dez mil e setecentos e dezesseis reais e qua-
renta e seis centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Dimensão Comércio De Artigos Médicos Hospitalares Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

71 80 

Unidade aparelho esfigmomanômetro adulto 
com certificaçã do INMETRO, possuindo 

braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida 
com dupla camada de resina, impermeável 
para melhor higienização, fecho em metal 

com tratamento antioxidante e pêra de 
borracha com válvula, partes metálicas 
cromadas, possuindo registro no M.S.  

39,37 3.149,60 Accumed 

72 15 

Unidade aparelho esfigmomanômetro infantil 
com certificação do INMETRO, possuindo 

braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida 
com dupla camada de resina, impermeável 
para melhor higienização, fecho em metal 

com tratamento antioxidante e pêra de 
borracha com válvula, partes metálicas 
cromadas, possuindo registro no M.S.  

37,91 568,65 Accumed 

80 26 
Unidade bacia redonda em inox, embalagem 

plástica individual, com dimensões de 
35x7cm, capacidade para 4.700ml. 

91,91 2.389,66 Fami ita 

86 15 
Unidade tesoura mayo reta com 15cm, em 

aço inoxidável, embalagem plástica 
individual. 

14,55 218,25 Abc 

87 15 
Unidade tesoura mayo curva com 15cm, em 

aço inoxidável, embalagem plástica 
individual. 

14,48 217,20 Abc 

97 10 
Otoscópio c/ 5 espéculos, p/uso com 2 

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

271,76 2.717,60 md 

105 50 Unidade pinça Kelly curva 14cm.  11,90 595,00 Abc 

106 50 Unidade pinça Kelly reta 14cm.  12,03 601,50 Abc 

107 50 Pinça Anatômica 14cm.  5,18 259,00 abc 

Valor total R$ 10.716,46 
 

 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 244/2014 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. 111/14, homologado em 
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17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 18.968,00 (dezoito mil e novecentos e sessenta e oito 
reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda-Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

8 400 
Pacote com 100 unidades de abaixador de língua-

espátula de madeira descartável. 2,10 840,00 Estilo 

11 400 
Unidade dispositivo para incontinência urinária 

masculina n.º 06, com extensão, confeccionada em 
puro látex natural, tipo preservativo. 

0,77 308,00 Medsonda 

62 50 

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

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

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

temperatura normal e febril, acompanha capa acrílico 
para proteção. 

6,60 330,00 G tech 

77 20 
Unidade estetoscópio simples infantil, peso leve, 

diafragma de alta densidade, tubo em PVC moldado em 
peça única para melhor transmissão do som. 

8,70 174,00 Premium 

84 13 
Unidade campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3x1, medindo 
0,60x0,60m.  

20,00 260,00 Watex 

85 13 
Unidade campo cirúrgico simples, em brim pesado 

solassol, 100% algodão, sarja 3x1, medindo 
0,40x0,40m.  

12,00 156,00 Watex 

93 50 
Unidade cuba rim, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual, com dimensões de 26x12cm, 

capacidade para 700ml. 
24,00 1.200,00 artinox 

94 10 

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

acoplamento externo para máscara de uso adulto 
segundo Norma Internacional, com diâmetro de 22mm, 
conector universal com diâmetro de 15mm para sonda 

endotraqueal, válvula de escape, balão de borracha 
auto inflável, após ser pressionado, conexão para 
alimentação de oxigênio, entrada para conexão de 
bolsa respiratória com válvula, máscara com bojo 
transparente, coxim anatômico, acondicionada em 

maleta transparente. 

100,00 1.000,00 Jg moriya 

95 10 

Unidade reanimador pulmonar manual tipo ambú 
infantil (pediátrico), com balão auto inflável em silicone 
e válvula de admissão de ar com conexão para entrada 

de oxigênio, acompanha 01 máscara com bojo 
transparente e coxim em silicone tamanho infantil, 

válvula unidirecional com acoplamento externo para 
máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de 

controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão 
com conector. 

100,00 1.000,00 Jg moriya 

96 6 

Unid. detector ultrassônico de batimento cardíaco fetal, 
que funciona por efeito doppler, detecta fluxo do 

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

trabalho de parto, ausculta cardio-fetal a partir da 12.ª 
semana, com dimensões 9cm de altura, 18cm de 

largura e 18cm de profundidade, 110/220V, 
acompanha transdutor a cristal desconectável, tubo de 

gel, instrução de operação, modelo de mesa 
(alimentado por energia elétrica), com 01 ano de 

garantia.  

300,00 1.800,00 Sigmed 

109 70 

Indicador biológico para esterilização a vapor. Caixa 
contendo 20 frasco-ampola com 2,0ml de indicador 

biológico na forma autocontida. Possibilita 
monitoramento dos processos de esterilização com 
calor úmido sob pressão (autoclaves, não exigindo 

técnica de transferência asséptica dos esporos para o 
meio de cultura, permitindo fácil visualização dos 

resultados. Necessário utilizar banho-maria. 
Transporte e conservação sob refrigeração (de 2.º a 

8.ºC). Não congelar.  

170,00 11.900,00 Sispack 

Valor total R$ 18.968,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 245/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 106.146,50 (cento e seis mil e cento e quarenta e seis 
reais e cinquenta centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Ferreira E Andrea Ltda-Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 400 

Unidade coletor de urina sistema fechado, tipo 
bolsa, com válvula anti-refluxo, 2.000ml (volume 
aproximado), capacidade da bolsa de drenagem, 
ponto de amostragem, local apropriado para o 

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

2,04 816,00 Solidor 

3 6.000 Unidade sonda uretral n.º 08, curta  0,32 1.920,00 Markmed 

4 6.000 Unidade sonda uretral n.º 10, curta  0,29 1.740,00 Markmed 

5 15.000 Unidade sonda uretral n.º 12, curta  0,30 4.500,00 Markmed 

6 5.000 Unidade sonda uretral n.º 14, curta  0,34 1.700,00 Markmed 

15 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
13x4,5, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 
cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 

uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 

embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

16 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
20x5,5, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 
cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 

uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 

embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 solidor 

17 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
25x7, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 

cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 
uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 

extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 
embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

18 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
25x8, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 

cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 
uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 

extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 
embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 

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

embalagem individual, com registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

19 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
40x12, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 
cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 

uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 

embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

20 1.200 Frasco com 1 litro de álcool 70°. 1,93 2.316,00 Mega 

21 200 

Pacote com 500grs de algodão hidrófilo, em manta 
fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, 
regularmente compacto, de aspecto homogêneo e 
macio, cor branca, absorvente, inodoro, enrolado 
em papel apropriado de cor azul em toda a sua 
extensão, embalagem plástica, com dados de 
identificação e procedência e registro no M.S.  

6,12 1.224,00 Polarfix 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 400 

Unidade coletor de urina sistema fechado, tipo 
bolsa, com válvula anti-refluxo, 2.000ml (volume 
aproximado), capacidade da bolsa de drenagem, 
ponto de amostragem, local apropriado para o 

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

2,04 816,00 Solidor 

3 6.000 Unidade sonda uretral n.º 08, curta  0,32 1.920,00 Markmed 

4 6.000 Unidade sonda uretral n.º 10, curta  0,29 1.740,00 Markmed 

5 15.000 Unidade sonda uretral n.º 12, curta  0,30 4.500,00 Markmed 

6 5.000 Unidade sonda uretral n.º 14, curta  0,34 1.700,00 Markmed 

15 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
13x4,5, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 
cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 

uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 

embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

16 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
20x5,5, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 
cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 

uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 

embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 solidor 

17 300 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
25x7, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 

cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 
uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 

extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 
embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 

com abertura em pétala, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 942,00 Solidor 

18 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
25x8, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 

cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 
uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 

extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 
embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 

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

embalagem individual, com registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

19 50 

Caixa com 100 unidades de agulha descartável, 
40x12, estéril, atóxica, apirogênica, cânula de aço 
cromoníquel, inoxidável, parede final, siliconização 

uniforme, bísel trifacetado, cone luer, com 
extremidade lisa, esterilizada a óxido de etileno, 

embalada com filme plástico e papel grau cirúrgico 
com abertura em pétala, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no M.S.  

3,14 157,00 Solidor 

20 1.200 Frasco com 1 litro de álcool 70°. 1,93 2.316,00 Mega 

21 200 

Pacote com 500grs de algodão hidrófilo, em manta 
fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, 
regularmente compacto, de aspecto homogêneo e 
macio, cor branca, absorvente, inodoro, enrolado 
em papel apropriado de cor azul em toda a sua 
extensão, embalagem plástica, com dados de 
identificação e procedência e registro no M.S.  

6,12 1.224,00 Polarfix 

24 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de crepe 10cm 
x 1,8m em repouso, confeccionada em algodão cru 

com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 
delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, amoldável, 

absorvente, areada, macia e leve, enrolada em 
forma cilindrica, embalagem resistente e 
individual, com dados de identificação e 

procedência.  

3,09 4.635,00 polarfix 

26 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de Crepe  
20cm x 1.8m em repouso, confeccionada em 

algodão cru com no mínimo 13 fios p/ cm², com 
bordas delimitadas, com propriedades elásticas no 
sentido longitudinal e transversal, com espessura e 
textura uniformes, resistente, isenta de lanugem, 
impurezas e fios soltos, não abrasiva, amoldável, 

absorvente, areada, macia e leve, enrolada em 
forma cilíndrica, embalagem resistente e 
individual, com dados de identificação e 

procedência.  

6,05 9.075,00 Polarfix 

28 850 Unidade coletor pérfuro cortante com 7 litros 1,70 1.445,00 Polarfix 

30 2.500 

Pacote com 500 unidades compressa de gaze 
hidrófila, confeccionada em fios 100% algodão em 
tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, 
com dimensão de 7,5 x 7,5cm, não estéril com no 
mínimo 13 fios/cm², 8 dobras, textura uniforme, 
com boa capacidade de absorção e retenção de 

líquidos, cor branca, macia, isenta de impurezas, 
trama fechada, sem desfiamento, com data de 

validade, dados de identificação e procedência e 
registro no M.S.  

5,32 13.300,00 Medblanc 

31 200 

Unidade esparadrapo impermeável, 10cm x 4,5m, 
cor branca, confeccionado em tecido com fios de 

algodão revestido com massa adesiva de boa 
aderência, hipoalergênico, enrolado em carretel, 

embalagem com data de validade, dados de 
identificação e procedência e registro no M.S. 

3,81 762,00 Polarfix 

32 6.000 
Unidade espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho P. 0,65 3.900,00 Vagispec 

33 6.000 
Unidade espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho M 0,79 4.740,00 Vagispec 

35 1.000 

Unidade fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
MICROPORE, 25mm x 10m, confeccionado em não 

tecido microporoso no dorso, e a face interna 
revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem 

com data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no M.S.  

1,20 1.200,00 Polarfix 

36 1.000 

Unidade fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
MICROPORE, 50mm x 10m, confeccionado em não 

tecido microporoso no dorso, e a face interna 
revestida com massa adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em carretel, embalagem 

com data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no M.S.  

2,77 2.770,00 polarfix 

42 800 

Caixa com 100 unidades de luva de procedimento 
tamanho P, descartável, não estéril, confeccionada 

em látex natural, textura uniforme, ambidestra, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 

resistente a tração, com punho, acondicionada em 
caixa com dados de identificação e procedência e 

registro no M.S.  

10,00 8.000,00 Nugard 

43 1.000 

Caixa com 100 unidades de luva de procedimento 
tamanho M, descartável, não estéril, confeccionada 

em látex natural, textura uniforme, ambidestra, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 

9,95 9.950,00 Nugard 

resistente a tração, com punho, acondicionada em 
caixa com dados de identificação e procedência e 

registro no M.S.  

44 500 

Caixa com 100 unidades de luva de procedimento 
tamanho G, descartável, não estéril, confeccionada 

em látex natural, textura uniforme, ambidestra, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 

resistente a tração, com punho, acondicionada em 
caixa com dados de identificação e procedência e 

registro no M.S.  

9,95 4.975,00 Nugard 

45 500 

Caixa com 100 unidades de luva para 
procedimento, tamanho XP, descartável, não 

estéril, confeccionada em látex natural, textura 
uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente à tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência e registro no M.S.  

9,95 4.975,00 Nugard 

50 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 21, descartável, estéril, atóxico, com 

agulha em aço inoxidável siliconizada, com bísel 
trifacetado, de afiação precisa, parede fina, asa 

para punção e fixação flexível, tubo de PVC, com 
28 a 30cm, transparente, conector tipo LUERLOK, 
com tampa tipo rosca, em obediência ao código de 

cores conforme calibre da agulha, embalagem 
individual que permita abertura asséptica, com 

data de validade, dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização e registro no M.S. 

0,10 40,00 Lamedid 

51 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 23, descart´vel, estéril, atóxico, com 

agulha em aço inoxidável siliconizada, com bísel 
trifacetado, de afiação precisa, parede fina, asa 

para punção e fixação flexível, tubo de PVC, com 
28 a 30cm, transparente, conector tipo LUERLOK 
com tampa tipo rosca, em obediência ao código de 

cores conforme calibre da agulha, embalagem 
individual que permita abertura asséptica, com 

data de validade, dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização e registro no M.S.   

0,10 40,00 lamedid 

52 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 25, descartável, estéril, atóxico, com 

agulha em aço inoxidável siliconizada, com bísel 
trifacetado, de afiação precisa, parede fina, asa 

para punção e fixação flexível, tubo de PVC, com 
28 a 30cm, transparente, conector tipo LUERLOK 
com tampa tipo rosca, em obediência ao código de 

cores conforme calibre da agulha, embalagem 
individual que permita abertura asséptica, com 

data de validade, dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização e registro no M.S.  

0,10 40,00 Lamedid 

53 6.000 
Unidade seringa descartável com 1ml, com agulha 

13x4,5  0,09 540,00 Descarpak 

54 7.000 Unidade seringa descartável com 3ml, sem agulha  0,06 420,00 Descarpak 

55 7.500 Unidade seringa descartável com 5ml, sem agulha  0,07 525,00 Descarpak 

56 4.000 Unidade seringa descartável com 10ml, sem agulha  0,18 720,00 Descarpak 

57 4.000 Unidade seringa descartável com 20ml, sem agulha  0,24 960,00 Descarpak 

60 6.000 
Frasco com 100ml soro fisiológico 0,9%, sistema 

fechado.  1,20 7.200,00 Jp 

61 6.000 
Frasco com 250ml soro fisiológico, 0,9%, sistema 

fechado  1,35 8.100,00 Medqco 

64 15 

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

polietileno, de alta resistência, com espessura 
mínima de 1,5mm, revestido de espuma macia, 
tipo EVA (etil-vinil-acetato) nas áreas de contato 

com o corpo, fecho em velcro em um dos lados, em 
cores padrão universal, abertura na parte frontal 

15,95 239,25 Polarfix 
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resistente a tração, com punho, acondicionada em 
caixa com dados de identificação e procedência e 

registro no M.S.  

44 500 

Caixa com 100 unidades de luva de procedimento 
tamanho G, descartável, não estéril, confeccionada 

em látex natural, textura uniforme, ambidestra, 
com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e 

resistente a tração, com punho, acondicionada em 
caixa com dados de identificação e procedência e 

registro no M.S.  

9,95 4.975,00 Nugard 

45 500 

Caixa com 100 unidades de luva para 
procedimento, tamanho XP, descartável, não 

estéril, confeccionada em látex natural, textura 
uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente à tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência e registro no M.S.  

9,95 4.975,00 Nugard 

50 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 21, descartável, estéril, atóxico, com 

agulha em aço inoxidável siliconizada, com bísel 
trifacetado, de afiação precisa, parede fina, asa 

para punção e fixação flexível, tubo de PVC, com 
28 a 30cm, transparente, conector tipo LUERLOK, 
com tampa tipo rosca, em obediência ao código de 

cores conforme calibre da agulha, embalagem 
individual que permita abertura asséptica, com 

data de validade, dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização e registro no M.S. 

0,10 40,00 Lamedid 

51 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 23, descart´vel, estéril, atóxico, com 

agulha em aço inoxidável siliconizada, com bísel 
trifacetado, de afiação precisa, parede fina, asa 

para punção e fixação flexível, tubo de PVC, com 
28 a 30cm, transparente, conector tipo LUERLOK 
com tampa tipo rosca, em obediência ao código de 

cores conforme calibre da agulha, embalagem 
individual que permita abertura asséptica, com 

data de validade, dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização e registro no M.S.   

0,10 40,00 lamedid 

52 400 

Unidade dispositivo para punção venosa periférica 
(scalp) n.º 25, descartável, estéril, atóxico, com 

agulha em aço inoxidável siliconizada, com bísel 
trifacetado, de afiação precisa, parede fina, asa 

para punção e fixação flexível, tubo de PVC, com 
28 a 30cm, transparente, conector tipo LUERLOK 
com tampa tipo rosca, em obediência ao código de 

cores conforme calibre da agulha, embalagem 
individual que permita abertura asséptica, com 

data de validade, dados de identificação, 
procedência, tipo de esterilização e registro no M.S.  

0,10 40,00 Lamedid 

53 6.000 
Unidade seringa descartável com 1ml, com agulha 

13x4,5  0,09 540,00 Descarpak 

54 7.000 Unidade seringa descartável com 3ml, sem agulha  0,06 420,00 Descarpak 

55 7.500 Unidade seringa descartável com 5ml, sem agulha  0,07 525,00 Descarpak 

56 4.000 Unidade seringa descartável com 10ml, sem agulha  0,18 720,00 Descarpak 

57 4.000 Unidade seringa descartável com 20ml, sem agulha  0,24 960,00 Descarpak 

60 6.000 
Frasco com 100ml soro fisiológico 0,9%, sistema 

fechado.  1,20 7.200,00 Jp 

61 6.000 
Frasco com 250ml soro fisiológico, 0,9%, sistema 

fechado  1,35 8.100,00 Medqco 

64 15 

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

polietileno, de alta resistência, com espessura 
mínima de 1,5mm, revestido de espuma macia, 
tipo EVA (etil-vinil-acetato) nas áreas de contato 

com o corpo, fecho em velcro em um dos lados, em 
cores padrão universal, abertura na parte frontal 

15,95 239,25 Polarfix 

para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, botões 
em material plástico resistente rádio-transparente, 

apresentar certificado de registro do produto no 
M.S 

65 15 

Unidade colar cervical de emergência, com apoio 
mentoniano, tamanho médio, confeccionado em 
polietileno, de alta resist~encia, com espessura 
mínima de 1,5mm, revestido de espuma macia, 
tipo EVA (etil-vinil-acetato) nas áreas de contato 

com o corpo, fecho em velcro em um dos lados, em 
cores padrão universal, abertura na parte frontal 

para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, botões 
em material plástico resistente rádio-transparente, 

apresentar certificado de registro do produto no 
M.S. 

15,95 239,25 polarfix 

Valor total R$ 106.146,50 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 246/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 45.216,60 (quarenta e cinco mil e duzentos e dezesseis 
reais e sessenta centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Larismed Ind. E Com. De Materiais Médico E Hospitalar Ltda –Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

12 500 
Pacote com 100 unidades coletor de urina tipo 
saco, sistema aberto com cordão, graduação de 

2.000ml. 
23,00 11.500,00 Medgram 

25 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de Crepe  
15cm x 1.8m em repouso, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios p/ cm², 
com bordas delimitadas, com propriedades 

elásticas no sentido longitudinal e transversal, 
com espessura e textura uniformes, resistente, 
isenta de lanugem, impurezas e fios soltos, não 
abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica, 
embalagem resistente e individual, com dados 

de identificação e procedência.  

4,19 6.285,00 Original 

27 50 Frasco com 1 litro de benzina retificada 13,30 665,00 Vic pharma 

29 30 

Pacote com 50 unidades de compressa 
cirúrgica (campo operatório) 45 x 50cm, 

confeccionada com fios 100% algodão em 
tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco, 

resultado do entrelaçamento das quatro 
camadas do tecido que acompõem para evitar o 

deslizamento entre as mesmas, de fácil 
manuseio, possui um cadarço duplo em forma 
de alça, não solta fiapos, laterais com costura 

permitindo maior segurança, com alta 
capacidade de reter líquido  

37,19 1.115,70 original 

39 100 
Frasco contendo 150 pastilhas tabletes 

efervescentes de hipoclorito de sódio 1% para 1 
litro de água. 

244,80 24.480,00 Rioq 

47 40 

Caixa com 50 unidades máscara descartável, 
com elástico, 3 dobras com filtro, tripla 

proteção, hipoalergênica, atóxica, 
confeccionada em tela não tecido, com presilha 
para moldar o nariz, formato anatômico com 

prega central no sentido horizontal, 
proporcionando adequada cobertura do rosto e 

filtragem bacteriana no duplo sentido, 
embalada com data de validade e dados de 

identificação e procedência e registro no M.S. 

3,78 151,20 Innova 

63 200 Termômetro clínico prismático (de 35.º a 42.º).  3,48 696,00 Premium 

66 15 

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

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo EVA (etil-vinil-

acetato) nas áreas de contato com o corpo, 
fecho em velcro em um dos lados, em cores 
padrão universal, abertura na parte frontal 

para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, 
botões em material plástico resistente rádio-

transparente, apresentar certificado de registro 
do produto no M.S. 

15,99 239,85 Multstock 

79 15 
Unidade cabo de bisturi n.º 03, em aço 

inoxidável, embalagem plástica individual. 5,59 83,85 professional 

Valor total R$ 45.216,60 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

12 500 
Pacote com 100 unidades coletor de urina tipo 
saco, sistema aberto com cordão, graduação de 

2.000ml. 
23,00 11.500,00 Medgram 

25 1.500 

Pacote com 12 unidades de atadura de Crepe  
15cm x 1.8m em repouso, confeccionada em 
algodão cru com no mínimo 13 fios p/ cm², 
com bordas delimitadas, com propriedades 

elásticas no sentido longitudinal e transversal, 
com espessura e textura uniformes, resistente, 
isenta de lanugem, impurezas e fios soltos, não 
abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica, 
embalagem resistente e individual, com dados 

de identificação e procedência.  

4,19 6.285,00 Original 

27 50 Frasco com 1 litro de benzina retificada 13,30 665,00 Vic pharma 

29 30 

Pacote com 50 unidades de compressa 
cirúrgica (campo operatório) 45 x 50cm, 

confeccionada com fios 100% algodão em 
tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco, 

resultado do entrelaçamento das quatro 
camadas do tecido que acompõem para evitar o 

deslizamento entre as mesmas, de fácil 
manuseio, possui um cadarço duplo em forma 
de alça, não solta fiapos, laterais com costura 

permitindo maior segurança, com alta 
capacidade de reter líquido  

37,19 1.115,70 original 

39 100 
Frasco contendo 150 pastilhas tabletes 

efervescentes de hipoclorito de sódio 1% para 1 
litro de água. 

244,80 24.480,00 Rioq 

47 40 

Caixa com 50 unidades máscara descartável, 
com elástico, 3 dobras com filtro, tripla 

proteção, hipoalergênica, atóxica, 
confeccionada em tela não tecido, com presilha 
para moldar o nariz, formato anatômico com 

prega central no sentido horizontal, 
proporcionando adequada cobertura do rosto e 

filtragem bacteriana no duplo sentido, 
embalada com data de validade e dados de 

identificação e procedência e registro no M.S. 

3,78 151,20 Innova 

63 200 Termômetro clínico prismático (de 35.º a 42.º).  3,48 696,00 Premium 

66 15 

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

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo EVA (etil-vinil-

acetato) nas áreas de contato com o corpo, 
fecho em velcro em um dos lados, em cores 
padrão universal, abertura na parte frontal 

para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, 
botões em material plástico resistente rádio-

transparente, apresentar certificado de registro 
do produto no M.S. 

15,99 239,85 Multstock 

79 15 
Unidade cabo de bisturi n.º 03, em aço 

inoxidável, embalagem plástica individual. 5,59 83,85 professional 

Valor total R$ 45.216,60 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 247/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

9 6.000 

Frasco para nutrição enteral com 300ml, 
transparente, graduado, atóxico, possui 

etiqueta adesiva para identificação completa 
do paciente, de uso único, embalado 

individualmente em saco plástico, constando 
externamente os dados de identificação, 

procedência, data de fabricação e validade, 
n.º do lote, registro no M.S., identificação do 

fabricante e farmacêutico responsável. 

0,57 3.420,00 Embramed 

74 8.000 

Unidade equipo para alimentação e controle 
de fluxo e dosagem de soluções enterais, 

conecta o recipiente de soluções (frasco ou 
bolsa) a sonda de alimentação, viabiliza o 

controle de fluxo de soluções, lanceta 
perfurante para conexão ao recipiente de 

solução, extensão em PVC azul (evita 
conexão acidental com acesso venoso), 

controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça 
rolete, embalagem em grau cirúrgico, 

esterilizado por radiação gama. 

0,91 7.280,00 Embramed 

Valor total R$ 10.700,00 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 248/2014 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. 111/14, homologado em 

17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 648,20 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte cen-
tavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Moca Comércio De Medicamentos Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
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Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

75 100 

Unidade sonda de foley n.º 18, duas vias e 
balão estéril, confeccionada em borracha 

natural, siliconada, ponta proximal 
arredondada, com dois orifícios grandes, 

arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau cirúrgico, 

com data de validade e registro no M.S., com 
abas para abertura em pétalas.  

1,92 192,00 Solidor 

82 15 
Unidade porta agulhas MAYO HEGAR 
SERRILHA 16CM, em aço inoxidável, 

embalagem plástica individual. 
15,26 228,90 Abc 

91 15 
Unidade cabo de bisturi n.º 04, em aço 

inoxidável, embalagem plástica individual. 5,02 75,30 Abc 

92 25 
Unidade pinça anatômica dente de rato 

14cm.  6,08 152,00 abc 

Valor total R$ 648,20 
 Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 249/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 6.577,95 (seis mil e quinhentos e setenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos)
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Noroeste Medicamentos Ltda- Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 250/2014 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. 111/14, homologado em 
17/06/2014.
Valor Homologado: R$ 10.623,00 (dez mil e seiscentos e vinte e três reais).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do mu-
nicípio
Empresa: Plasmedic- Comercio De Materiais Para Uso Médico E Laboratorial 
Ltda- Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

7 1.500 
Cloridrato de lidocaína 2% gel (tubo com 30 

gramas) 1,40 2.100,00 Biosani 

98 15 

Laringoscópio com 05 lãminas (1 reta nº0 e 
4 curvas nº1, 2, 3 e 4. Corpo metálico com 
capcidade de 2 pilhas médias, lãminas em 

aço inoxidável ( acabamento fosco) com 
excelente contato elétrico do conjunto e 

lãmpada de alta performance e foco 
centrado. 

281,25 4.218,75 Professional 

99 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 0.  

2,88 43,20 Protec 

100 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 1.  

2,88 43,20 Protec 

101 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 2.   

2,88 43,20 Protec 

102 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 3.   

2,88 43,20 Protec 

103 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 4.   

2,88 43,20 Protec 

104 15 
Unidade cânula Guedel em polipropileno, 

PVC atoxico, flexivel, transparente, inodora. 
Tamanho nº 5.   

2,88 43,20 protec 

Valor total R$ 6.577,95 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

23 1.000 

Pacote com 12 unidades de atadura de crepe 
6cm x 1,8m, confeccionada em algodão cru com 

no mínimo 13 fios por cm², com bordas 
delimitadas, com propriedades elásticas no 

sentido longitudinal e transversal, com 
espessura e textura uniformes, resistente, 

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

resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência  

2,04 2.040,00 Perola 

34 1.000 Unidade fita adesiva hospitalar 19mm x 50m  1,17 1.170,00 Ciex 

46 500 

Pacote com 100 unidades de luva plástica para 
toque ginecológico, descartável, estéril, 

ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade táctil, 
pré-talcado, boa selagem em toda a sua 

extensão, embalagem individual, com data de 
validade, dados de identificação e procedência, 

tipo de esterilização e registro no M.S. 

5,20 2.600,00 Luplast 

68 100 

Rolo de envelope papel grau cirúrgico 
descartável, tamanho 10cm x 100m, composto 
de filme "FLEX", azul 4 camadas, laminado em 

poliéster e polipropileno PET/PP 57grs/m², 
papel grau cirúrgico 60grs/m², impresso com 

dois indicadores químicos de 1cm² para 
monitoração nos processos de óxido de etileno e 
vapor, combordas laterais triplamente seladas, 

bem como indicação do sentido correto de 
abertura  

22,13 2.213,00 hospeflex 

69 100 

Rolo de envelope papel grau cirúrgico 
descartável, tamanho 15cm x 100m, composto 
de filme "FLEX", azul 4 camadas, laminado em 
poliéster e polipropileno PET/PP 57grs/m², e 
papel grau cirúrgico 60grs/m², impresso com 

dois indicadores químicos de 1cm² para 
monitoração nos processos de óxido de etileno e 
vapor, com bordas laterais triplamente seladas, 

bem como indicação do sentido correto de 
abertura  

26,00 2.600,00 hospeflex 

Valor total R$ 10.623,00 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

23 1.000 

Pacote com 12 unidades de atadura de crepe 
6cm x 1,8m, confeccionada em algodão cru com 

no mínimo 13 fios por cm², com bordas 
delimitadas, com propriedades elásticas no 

sentido longitudinal e transversal, com 
espessura e textura uniformes, resistente, 

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

resistente e individual, com dados de 
identificação e procedência  

2,04 2.040,00 Perola 

34 1.000 Unidade fita adesiva hospitalar 19mm x 50m  1,17 1.170,00 Ciex 

46 500 

Pacote com 100 unidades de luva plástica para 
toque ginecológico, descartável, estéril, 

ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade táctil, 
pré-talcado, boa selagem em toda a sua 

extensão, embalagem individual, com data de 
validade, dados de identificação e procedência, 

tipo de esterilização e registro no M.S. 

5,20 2.600,00 Luplast 

68 100 

Rolo de envelope papel grau cirúrgico 
descartável, tamanho 10cm x 100m, composto 
de filme "FLEX", azul 4 camadas, laminado em 

poliéster e polipropileno PET/PP 57grs/m², 
papel grau cirúrgico 60grs/m², impresso com 

dois indicadores químicos de 1cm² para 
monitoração nos processos de óxido de etileno e 
vapor, combordas laterais triplamente seladas, 

bem como indicação do sentido correto de 
abertura  

22,13 2.213,00 hospeflex 

69 100 

Rolo de envelope papel grau cirúrgico 
descartável, tamanho 15cm x 100m, composto 
de filme "FLEX", azul 4 camadas, laminado em 
poliéster e polipropileno PET/PP 57grs/m², e 
papel grau cirúrgico 60grs/m², impresso com 

dois indicadores químicos de 1cm² para 
monitoração nos processos de óxido de etileno e 
vapor, com bordas laterais triplamente seladas, 

bem como indicação do sentido correto de 
abertura  

26,00 2.600,00 hospeflex 

Valor total R$ 10.623,00 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 258/2014 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. 117/14, homologado em 
18/06/2014.
Valor Homologado: R$ 14.950,00 (quatorze mil e novecentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para 
realização de curativos especiais.
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 259/2014 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. 117/14, homologado em 
18/06/2014.
Valor Homologado: R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais).
Objeto: Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para 
realização de curativos especiais.
Empresa: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total Marca 

1 500 

Tubo de 85 gramas de Hidrogel Amorfo não estéril, 
transparesnte constituído por água purificada, glicerina, 
carboximetilcelulose e preservativos antimicrobianos que 

promove o ambiente úmido ideal para cicatrização através da 
hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico 

e/ou facilitando o desbridamento mecânico 

R$ 29,90 R$ 14.950,00 Curatec 

Valor total R$ 14.950,00 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

unitário 
registrado 

Valor 
Total 

1 500 

Unidades de curativo de espuma de poliuretano antibacteriano 
com prata, NÃO ADESIVO, composto por espuma de 
poliuretano impregnada com íons de prata, filme de 
poliuretano de permeabilidade seletiva com indicativo de troca; 
com espessura mínima de 4mm, sem adesivo, recortável, com a 
prata sendo dispensada continuamente na medida em que o 
exsudato é absorvido, possui sistema de tranca fluído, não 
deixa resíduos na ferida, no tamanho 15x15cm. 

Biatain 
AG 

Coloplast 
R$ 80,00 

R$ 
40.000,00 

2 
 500 

Unidades de curativo alginato de cálcio placa. Curativo de 
alginato, composto de moléculas de alginato de cálcio e 
carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas 
exclusivas na estrutura do produto; promovendo absorção 
vertical no exsudato, evitando risco de maceração, não deixa 
resíduos na ferida, no tamanho 10x10cm. 

Seasorb 
Coloplast 

R$ 15,00 

 
 

 R$ 
7.500,00 

 

3 200 

Curativo hidrocolóide com Alginato de cálcio. Curativo de  
hidrocolóide composto por carboximetilcelulose e alginato de 
cálcio;com membrana inteligente de permeabilidade seletiva 
que regula a evaporação de gases de acordo com o volume de 
exsudato; grade demarcadora da ferida, bordas biseladas, e 
indicativo de troca. Tamanho de 10x10cm. 

Comfeel R$ 24,50 

 
 

 R$ 
4.900,00 

4 1.000 

Catéter masculino externo látex -  uma peça. Catéter externo 
01 peça. Não estéril, em formato de preservativo que recobre o 
pênis e termina em forma de um tubo estreito. Confeccionado 
de fina película de látex, composta de borracha natural 
siliconizada(Organo - Silicone Fluido), com uma fita auto-
adesiva de hidrocolóide composta de Acrylato de Ethil 
Copolímero, incorporada internamente ao catéter. Aplicador em 
forma de tampa de polipropileno e uma lingueta de polietileno. 
Reservatório anti-dobras. Diâmetro de 30 mm. 

Comveen 
Coloplast R$ 8,00 

 
 
 

 R$ 
8.000,00 

Valor Total - R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais). 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

unitário 
registrado 

Valor 
Total 

1 500 

Unidades de curativo de espuma de poliuretano antibacteriano 
com prata, NÃO ADESIVO, composto por espuma de 
poliuretano impregnada com íons de prata, filme de 
poliuretano de permeabilidade seletiva com indicativo de troca; 
com espessura mínima de 4mm, sem adesivo, recortável, com a 
prata sendo dispensada continuamente na medida em que o 
exsudato é absorvido, possui sistema de tranca fluído, não 
deixa resíduos na ferida, no tamanho 15x15cm. 

Biatain 
AG 

Coloplast 
R$ 80,00 

R$ 
40.000,00 

2 
 500 

Unidades de curativo alginato de cálcio placa. Curativo de 
alginato, composto de moléculas de alginato de cálcio e 
carboximetilcelulose, dispostas em tiras entrelaçadas 
exclusivas na estrutura do produto; promovendo absorção 
vertical no exsudato, evitando risco de maceração, não deixa 
resíduos na ferida, no tamanho 10x10cm. 

Seasorb 
Coloplast 

R$ 15,00 

 
 

 R$ 
7.500,00 

 

3 200 

Curativo hidrocolóide com Alginato de cálcio. Curativo de  
hidrocolóide composto por carboximetilcelulose e alginato de 
cálcio;com membrana inteligente de permeabilidade seletiva 
que regula a evaporação de gases de acordo com o volume de 
exsudato; grade demarcadora da ferida, bordas biseladas, e 
indicativo de troca. Tamanho de 10x10cm. 

Comfeel R$ 24,50 

 
 

 R$ 
4.900,00 

4 1.000 

Catéter masculino externo látex -  uma peça. Catéter externo 
01 peça. Não estéril, em formato de preservativo que recobre o 
pênis e termina em forma de um tubo estreito. Confeccionado 
de fina película de látex, composta de borracha natural 
siliconizada(Organo - Silicone Fluido), com uma fita auto-
adesiva de hidrocolóide composta de Acrylato de Ethil 
Copolímero, incorporada internamente ao catéter. Aplicador em 
forma de tampa de polipropileno e uma lingueta de polietileno. 
Reservatório anti-dobras. Diâmetro de 30 mm. 

Comveen 
Coloplast R$ 8,00 

 
 
 

 R$ 
8.000,00 

Valor Total - R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais). 

 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 269/2014 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. 211/14, homologado em 
18/06/2014.
Valor Homologado: R$ 54.573,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e setenta 
e três reais).
Objeto: Contratação de Diárias de Hotel para hospedagem de profissionais que 
irão trabalhar nos jogos sediados no Município de Cianorte.
Empresa: Grygutsch Hellwing & Cia LTDA
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2014
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 354/2014 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. 281/14, homologado em 
19/09/2014.
Valor Homologado: R$ 16.693,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e três 
reais e setenta centavos).
Objeto: Aquisição de vidros, portas de vidro para a Secretaria de Serviços Mu-
nicipais.
Empresa: I A C Leal e Leal Ltda – Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de setembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Ratificação de Dispensa de Licitação
Processo 016/2014 - CAPSECI

Amparo legal: Inc. II, art. 24, da Lei nº 8.666/93. 
Ordenador de Despesa: Diego Faciroli Ferreira – Superintendente/CAPSECI. 
Valor Inicial: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 200 

DIÁRIA DE HOTEL - APARTAMENTO DUPLO, CONTENDO 
NO MÍNIMO: SUÍTE COM AR CONDICIONADO, 

FRIGOBAR, TV À CABO, TELEFONE, COM CAFÉ DA 
MANHÃ INCLUSO. 

R$ 138,00 R$ 27.600,00 

2 270 

DIÁRIA DE HOTEL - APARTAMENTO TRIPLO, CONTENDO 
NO MÍNIMO: SUÍTE COM AR CONDICIONADO, 

FRIGOBAR, TV À CABO, TELEFONE, COM CAFÉ DA 
MANHÃ INCLUSO. 

R$ 99,90 R$ 26.973,00 

 

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 100 Metros quadrados de vidro, canelado 3 mm, colocado. UBV 47,53 4.753,00 
2 100 Metros Quadrados de vidro incolor 3 mm, colocado. UBV 47,53 4.753,00 

3 1 
Portas de vidro temperado, com espessura de 10mm, 

(instalada), com medidas de 3,00m de largura e 
2,80m de altura, cada uma.  

Blindex 1.552,00 1.552,00 

4 1 
Portas de vidro temperado, com espessura de 08mm 

(instalada), com medidas de 2,00m de largura e 
2,10m de altura, cada uma. 

Blindex 688,70 688,70 

5 100 Metros quadrados de vidro mini boreal, colocado. UBV 49,47 4.947,00 
 

CAPSECI

Objeto: Elaboração de Cálculo Atuarial com data base de 2014. 
Justificativa: exigência introduzida pela Portaria MPS n.º 403/2009, Art. 14.
Contratado: Actuary Corretora de Seguros e Consultoria Atuarial, CNPJ sob nº 
79.591.657/0001-20 
Cianorte, 01 de dezembro de 2014.

Diego Faciroli Ferreira
Superintendente

 
EXTRATO DE CONTRATO

Contratantes: Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do 
Município de Cianorte – CAPSECI e Actuary Corretora de Seguros e Consul-
toria Atuarial, CNPJ sob nº 79.591.657/0001-20, localizada na Av. Presidente 
Kennedy nº 2.999, salas 8, 2º andar, Bairro Água Verde, Curitiba, Estado do 
Paraná.
Objeto: O Contrato tem por objeto, Elaboração de Cálculo Atuarial com data 
base de 2014, conforme dispensa de Licitação nº 016/2014.
Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas poste-
riores alterações.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Dotação Orçamentária: 01.001.04.122.0003.2001.3.3.90.35 – Manutenção da 
Superintendência da Capseci/Serviços de Consultoria. - Fonte 001.
Vigência: 01/12/2014 à 31/12/2015
Data da Assinatura: 01/12/2014.
Signatários: Diego Faciroli Ferreira/Superintendente da CAPSECI e Sr. Fernan-
do Traleski / ACTUARY Corretora de Seguros e Consultoria Atuarial Ltda.
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