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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº_86/2015

 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
 Considerando a necessidade de proceder às avaliações de imóveis 
urbanos situados no Município de Cianorte, para fim de alienação, nos termos 
da Lei Municipal nº 4.534, de 8 de abril de 2015;
 R E S O L V E
 Art. 1º. Nomear Comissão para proceder à avaliação do seguinte bem 
imóvel pertencente ao Município de Cianorte, para fins de realização de aliena-
ção, na modalidade dação em pagamento, conforme disposto no § 3º, art. 3º, da 
Lei Municipal nº 4.534, de 8 de abril de 2015:
Data nº 08 (oito), da Quadra nº 01 (um), do loteamento denominado “Residen-
cial Parque do Bosque”, situado no perímetro urbano desta cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, com área de 1.249,04 metros quadrados, objeto da matrícula 
28444, Registro de Imóveis 1º Ofício.
 Parágrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes mem-
bros:
 Presidente: Reginaldo Epifanio de Souza
 Secretário: José Maria Gomes
 Demais membros: Francisco Luiz Arduin, Sérgio Luiz Mendonça e 
Vagner Luiz Gomes.
 Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de outubro 
de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

D E C R E T O  Nº 230/2015
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 Considerando o disposto nos incisos VI e XXIV do art. 68 da Lei 
Orgânica Municipal;
 Considerando o final do ano civil e o fechamento de balanço do exer-
cício financeiro de 2015;
D   E   C   R   E   T   A

 Art. 1º. Fica autorizado Recesso Administrativo nos órgãos da Ad-
ministração Municipal nos dias 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 
2015.
Parágrafo único. Será exceção à autorização contida no caput:
I - para o Pronto Atendimento Municipal Ramon Máximo Schulz, que atenderá 
normalmente;
II – para o Setor de Combate à Dengue, que desenvolverá suas atividades nor-
mais nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2015;
III – nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2015 haverá expediente interno, sem 
atendimento ao público, nas unidades administrativas onde haja pendência de 
conclusão de trabalho para este exercício financeiro/orçamentário.
Art. 2º. Existindo necessidade emergencial poderão ser convocados para traba-
lhar, nos dias indicados no art. 1º deste Decreto, tantos servidores quanto neces-
sários para o fiel cumprimento das obrigações de prestação de serviços públicos.
 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 26 de novem-
bro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 359/2015

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para contratação de empresa para locação de brinquedos, conforme projeto téc-
nico social do Residencial Manoel Ruiz. O recebimento das propostas será até as 
9:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2015; a abertura da sessão pública às 14:00 
horas do dia 15 de Dezembro de 2015. Todo o procedimento eletrônico do cer-
tame será realizado através do site www.bll.org.br. O Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, pra-
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zos, 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 ao Pregoeiro. Fones: (44) 
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 27 de Novembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 356/2015

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 14 de Dezembro 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 contratação de 
empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços para manutenção 
de roçadeiras, motobombas e motosserras 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 27 de Novembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 357/2015

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 14 de Dezembro 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 contratação de em-
presa para fornecimento de urnas funerárias (adulto, infantil e obeso), e serviços 
de traslado para as famílias assistidas pela política de assistência social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições 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 27 de Novembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 358/2015

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 10:30 horas 
do dia 14 de Dezembro 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 contratação de 
empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção em 
molejos dos veículos do Transporte Escolar.
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 27 de Novembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

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

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 91/15, homologado em 01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 496.060,91 (quatrocentos e noventa e seis mil e sessenta 
reais e noventa e um centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, Qua-

dras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: Capel Elétrica Eireli Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 161/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 91/15, homologado em 01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 24.495,08 (vinte e quatro mil e quatrocentos e noventa 
e cinco reais e oito centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, Qua-
dras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: Passolongo E Rodrigues Ltda Epp 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 162/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 91/15, homologado em 01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 13.624,60 (treze mil e seiscentos e vinte e quatro reais 
e sessenta centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, Qua-
dras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: Vioto Rocha & Cia Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Prefeito

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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

2 100 
Lâmpada vapor metálico tubular 400w 

5000k 24,57 2.457,00 Avant 

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

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

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

24 50 

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

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

35.000 hrs 

14,50 725,00 Avant 

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

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

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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

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

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

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

12 40 
REFLETOR 1000W, LATERAL ALUMÍNIO 

FUNDIDO. 105,20 4.208,00 Rep lux 

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

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

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

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

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

acoplada 45,80 2.290,00 AC lux 

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

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

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

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

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

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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

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

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

13 40 
Reator vapor metálico AFP-EXT 1.000 

watts 134,00 5.360,00 Demape 

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

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

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

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

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

39 2 
KIT BARRAMENTO 44 CH. DIN TRIF. 

150ª 804544. 104,90 209,80 G luna 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 163/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 91/15, homologado em 01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 5.221,42 (cinco mil e duzentos e vinte e um reais e 
quarenta e dois centavos).
Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção dos Ginásios, Qua-
dras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: Elétrica Radiante Materiais Elétricos Ltda – EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 164/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 75/15, homologado em 01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 355.795,25 (Trezentos e cinquenta e cinco mil, setecen-
tos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-
nicípio. 
Empresa: CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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

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

317,90 3.179,00 Empalux 

16 2 
Refletor retangular p/ lâmpada vapor 

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

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

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

34 500 
ABRAÇADEIRA NYLON 283 X 4,80 

PRETA. 0,11 55,00 G 20 

35 500 
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 4,80 

PRETA. 0,08 40,00 G 20 

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

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

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

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

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

4 700 

agulha descartável, 20 x 5,5, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, 

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

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

em pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m. s. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 2.604,00 SOLIDOR 

7 50 

agulha descartável, 30 x 7, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, 

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

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

em pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m. s. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 186,00 DESCARPACK 

8 700 

agulha descartável, 40 x 12, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, 

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

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

em pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m. s. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 2.604,00 DESCARPACK 

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

11 300 

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

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

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que garanta a 
integridade do produto, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m. s. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 5,52 R$ 1.656,00 ORTOFEN 

12 300 

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

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

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que garanta a 
integridade do produto, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m. s. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 8,10 R$ 2.430,00 ORTOFEN 

13 400 

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

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

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que garanta a 
integridade do produto, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m. s. pacote 

com 12 unidades. 

R$ 8,64 R$ 3.456,00 ORTOFEN 

14 120 

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

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

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem individual em material que garanta a 
integridade do produto, com data de validade e 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual, registro no m. s. pacote 

com 12 unidades. 

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

16 700 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

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

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

17 50 
almotolia, plástica em polietileno, na cor 

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

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

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

contendo kit para verificação de taxa de glicose. 
unidade. 

19 3.000 

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

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

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

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

12 unidades. 

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

20 2.850 

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

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

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

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

12 unidades. 

R$ 7,26 R$ 20.691,00 BIOTEXTIL 

21 3.000 

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

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

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

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

12 unidades. 

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

22 2.000 

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

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

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

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

unidades. 

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

23 2.500 

atadura gessada, medindo 10cm x 3,00m, 
atóxica, confeccionada em substrato têxtil 

compatível, impregnada com colóide, a base de 
gesso com propriedades enrijecedoras, sem 

desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em 
eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 

embalagem individual em material que garanta a 
integridade do produto, a apresentação do 

produto deverá obedecer à legislação atual vigente 
e registro no m. s. pacote com 12 unidades. 

R$ 3,08 R$ 7.700,00 ORTOFEN 

25 1.000 

atadura gessada, medindo 20cm x 3,00m, 
atóxica, confeccionada em substrato têxtil 

compatível, impregnada com colóide, a base de 
gesso com propriedades enrijecedoras, sem 

desprendimento de gesso ao molhar, enrolado em 
eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 

embalagem individual em material que garanta a 
integridade do produto, a apresentação do 

produto deverá obedecer à legislação atual vigente 
e registro no m. s. pacote com 12 unidades. 

R$ 27,00 R$ 27.000,00 NEVE 

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

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

36 150 
campo cirúrgico simples, em brim pesado 

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

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

37 150 
campo cirúrgico simples, em brim pesado 

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

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

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

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

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

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

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

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

44 10 

catéter intravenoso nº 16, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 

único, estéril, atóxico e apirogênico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data 

de validade e dados de identificação e procedência 
em embalagem individual, registro no m. s. caixa 

com 50 R$ unidades. 

R$ 24,84 R$ 248,40 SOLIDOR 

45 10 

catéter intravenoso nº 18, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 

único, estéril, atóxico e apirogênico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data 

de validade e dados de identificação e procedência 
em embalagem individual, registro no m. s. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 248,40 SOLIDOR 

46 155 

catéter intravenoso nº 20, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 

único, estéril, atóxico e apirogênico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data 

de validade e dados de identificação e procedência 
em embalagem individual, registro no m. s. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 3.850,20 SOLIDOR 

47 155 

catéter intravenoso nº 22, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 

único, estéril, atóxico e apirogênico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data 

de validade e dados de identificação e procedência 
em embalagem individual, registro no m. s. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 3.850,20 SOLIDOR 

48 255 

catéter intravenoso nº 24, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto de uso 

único, estéril, atóxico e apirogênico, embalagem 
individual em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data 

de validade e dados de identificação e procedência 
em embalagem individual, registro no m. s. caixa 

com 50 unidades. 

R$ 24,84 R$ 6.334,20  SOLIDOR 

58 1.000 

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

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

resistência para fixar o coletor de urina. unidade. 

R$ 2,13 R$ 2.130,00 PHARMATEX 

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

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

R$ 0,92 R$ 6.900,00  MEDSONDA 

70 30 

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

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

unidades. 

R$ 6,84 R$ 205,20 SOLIDOR 

71 31.000 

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

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

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

lock.  

R$ 0,73 R$ 22.630,00 PHARMATEX 

75 5.000 
espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho m. 
unidade. 

R$ 0,95 R$ 4.750,00 ADLIN 

76 15.000 
espéculo vaginal descartável, embalado 

individualmente, lubrificado, tamanho p. 
unidade. 

R$ 0,78 R$ 11.700,00 ADLIN 

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

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

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

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

m. s. caixa com 100 unidades. 

105 2.850 

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

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

m. s. caixa com 100 unidades.' 

R$ 11,46 R$ 32.661,00 DESCARPACK 

106 2.900 

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

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

m. s. caixa com 100 unidades. 

R$ 11,99 R$ 34.771,00 NUGARD 

107 1.550 

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

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

m. s. caixa com 100 unidades. 

R$ 11,46 R$ 17.763,00 NUGARD 

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

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

125 370 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 26,56 R$ 9.827,20 PHARMATEX 

126 510 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 31,20 R$ 15.912,00 PHARMATEX 

127 60 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 59,40 R$ 3.564,00 PHARMATEX 

130 15 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

R$ 18,71 R$ 280,65 PHARMATEX 

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

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

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

149 50 

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

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

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

R$ 1,85  R$ 92,50 DESCARPACK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

208 7.600 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 08. unidade. R$ 0,38 R$ 2.888,00 SOLIDOR 

 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 165/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 75/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 222.940,84 (Duzentos e vinte e dois mil, novecentos e 
quarenta reais, oitenta e quatro centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-
nicípio. 
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

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

03 600 

agulha descartável 13 x 4,5, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

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

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

pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m. s. caixa com 100 

unidades. 

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

05 900 

agulha descartável, 25 x 7, estéril, atóxica, 
apirogênica, cânula de aço cromoníquel, inoxidável, 

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

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

pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m. s. caixa com 100 

unidades. 

R$ 3,72 R$ 3.348,00 INJEX 

06 650 

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

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

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

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

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

R$ 3,72 R$ 2.418,00 RMDESC 

10 510 

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

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

pacote com 500g. 

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

26 800 

atadura gessada, medindo 6cm x 3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

propriedades enrijecedoras, sem desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte, em 

forma contínua e uniforme, embalagem individual 
em material que garanta a integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente e registro no m. s. pacote 

com 12 unidades. 

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

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

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

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

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

59 135 

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

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

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

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

capacidade de reter líquido. pacote com 50 
unidades. 

R$ 44,62 R$ 6.023,70 ORIGINAL 

60 6.170 

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

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

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

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

m. s. pacote com 500 unidades. 

 R$ 6,38 R$ 39.364,60 LARISMED 

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

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

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

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

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

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

unidades. 

69 50 

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

em embalagem indivudual. unidade. 

R$ 1,13 R$ 56,50 MADEITEX 

72 10.000 

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

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

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

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

R$ 1,08 R$ 10.800,00 DESCARPACK 

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

74 1.000 

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

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

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

R$ 4,44 R$ 4.440,00 MISSNER 

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

83 400 

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

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

R$ 2,49 R$ 996,00 EUROCEL 

84 2.200 
fita adesiva crepe hospitalar, com dimensões de 

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

R$ 1,69 R$ 3.718,00 ADERE 

89 400 

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

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

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

R$ 20,99 R$ 8.396,00 ORIGINAL 

90 250 

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

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

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

registro no m. s. frasco com 100 gramas. 

R$ 1,24 R$ 310,00 RMC 

91 15 

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

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

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

registro no m. s. galão com 5 litros. 

R$ 15,17 R$ 227,55 CAITHEC 

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

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

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

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

100 1.700 

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

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

R$ 0,82 R$ 1.394,00 MAXITEX 

101 2.000 

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

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

R$ 0,81 R$ 1.620,00 MAXITEX 

102 2.000 

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

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

R$ 0,81 R$ 1.620,00 MAXITEX 

103 2.000 

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

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

R$ 0,79 R$ 1.580,00 MAXITEX 

108 500 luva plástica estéril, tamanho unico, descartável, 
ambidestra, sensibilidade táctil,  boa selagem em R$ 6,34 R$ 3.170,00 PLAST LUVAS 
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toda a sua extensão, embalagem individual, com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência, tipo de esterilização e registro no m. s. 

pacote com 100 unidades. 

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

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

115 570 

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

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

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

m. s. caixa com 50 unidades. 

R$ 4,44 R$ 2.530,00 INNOVA 

121 60 

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

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

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

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

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

rosto do usuário. unidade. 

R$ 2,59 R$ 155,40 SUPERMEDY 

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

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

128 50 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade.  

R$ 25,98 R$ 1.299,00 DUOTEC 

129 50 

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

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade.  

R$ 20,44 R$ 1.022,00 DUOTEC 

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

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

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

148 1.500 

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

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

mínimo 200ml. 

R$ 4,43 R$ 6.645,00 KELLDRIN 

150 50 

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

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

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

R$ 1,84 R$ 92,00 STARMED 

151 50 

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

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

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

R$ 1,84 R$ 92,00 STARMED 

152 50 

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

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

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

R$ 1,84 R$ 92,00 STARMED 

153 350 

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

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

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

R$ 1,84 R$ 644,00 STARMED 

154 350 

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

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

R$ 1,84 R$ 644,00 STARMED 

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

155 150 

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

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

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

R$ 1,84 R$ 276,00 STARMED 

156 200 

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

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

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

R$ 1,84 R$ 368,00 STARMED 

157 200 

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

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

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

R$ 1,84 R$ 368,00 STARMED 

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

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

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

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

227 350 

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

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

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

de acrílico para proteção. unidade. 

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

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

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

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

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

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 166/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 75/15, homologado em 
01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 47.738,40 (Quarenta e sete mil, setecentos e trinta e oito 
reais, quarenta centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-

nicípio. 
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 167/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 75/15, homologado em 01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 92.974,50 Noventa e dois mil, novecentos e setenta e 
quatro reais, cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

28 80 
bacia redonda em inox, embalagem plástica 

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

R$ 81,89 R$ 6.551,20 FORTINOX 

52 20 

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

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

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

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

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

53 20 

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

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

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

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

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

54 20 

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

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

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

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

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

61 100 
cuba rim, em aço inoxidável, embalagem plástica 

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

R$ 24,68 R$ 2.468,00 FORTINOX 

77 400 

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

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

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

R$ 44,16 R$ 17.664,00 PREMIUM 

78 60 

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

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

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

R$ 53,20 R$ 3.192,00 PREMIUM 

79 70 

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

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

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

R$ 58,50 R$ 4.095,00 PREMIUM 

93 250 

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

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

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

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

unidades. 

R$ 9,45 R$ 2.362,50 CRISTOFOLI 

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

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

98 65 

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

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

aaa. unidade.  

R$ 8,28 R$ 538,20 PREMIUM 

99 5 

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

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

centrado. unidade. 

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

122 10 

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

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

unidade. 

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

138 20 

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

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

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

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

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

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

139 20 

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

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

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

R$ 114,99 R$ 2.299,80 JG MORIYA 
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nicípio. 
Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 168/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

15 400 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

transparente, com tampa e capacidade para 120ml. 
unidade. 

R$ 1,25 R$ 500,00 J PROLAB 

24 2.500 

atadura gessada, medindo 15cm x 3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

propriedades enrijecedoras, sem desprendimento de 
gesso ao molhar, enrolado em eixo suporte, em forma 

contínua e uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do produto, a 

apresentação do produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente e registro no m.s. pacote com 

12 unidades. 

R$ 21,59 R$ 53.975,00 ORTOFEN 

30 320 benzina retificada. apresentação: frasco com 
1.000ml.  R$ 13,69 R$ 4.380,80 VIC PHARMA 

31 200 
bobina para eletrocardiograma, dimensões 63mm x 
30m, com data de validade e dados de identificação 

na embalagem. unidade. 
R$ 3,99 R$ 798,00 TECNOPRINT 

32 40 cabo de bisturi nº 03, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. R$ 5,79 R$ 231,60 CASSIFLEX 

33 40 cabo de bisturi nº 04, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. R$ 5,79 R$ 231,60 ABC 

34 10 caixa para esterilização, em alumínio com inox, 
perfurada, medindo 26 x 12 x 6 cm. unidade. R$ 72,59 R$ 725,90 FAMI 

LUMINOX 

49 1.200 

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

pétala, com data de validade e dados de identificação 
e procedência em embalagem individual, registro no 

m. s. unidade. 

R$ 0,72 R$ 864,00 BIOSANI 

62 12 

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

do cordão umbilical, diagnóstico de gravidez 
múltipla, localização da placenta, monitoração fetal 
durante o trabalho de parto, ausculta cardio-fetal a 
partir da 12ª semana, com dimensões 130 x 62 x 35 

mm, alimentação a bateria de 9 v, digital, 
acompanha tubo de gel, cabo trandutor de 80cm, 

bateria de 9v e estojo, com 01 ano de garantia. 
unidade. 

R$ 336,90 R$ 4.042,80 MD 

85 2.500 

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

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

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

R$ 1,34 R$ 3.350,00 CRAL 

86 2.500 

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

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

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

R$ 2,84 R$ 7.100,00 CRAL 

87 50 
frasco coletor de urina, capacidade para 80ml, sem 
pá, em polipropileno, transparente. pacote com 100 

unidades. 
R$ 25,59 R$ 1.279,50 CRAL 

88 12.000 

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

paciente, de uso único, embalado individualmente 
em saco plástico, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabricação e 

validade, nº do lote, registro no m. s, identificação do 
fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

R$ 0,65 R$ 7.800,00 BIOBASE 

92 150 glicerina líquida, 100%. frasco com 1 litro. R$ 11,78 R$ 1.767,00 VIC PHARMA 

113 15 máscara de venturi adulto. unidade. R$ 11,36 R$ 170,40 MD 

114 15 máscara de venturi infantil. unidade. R$ 11,36 R$ 170,40 MD 

117 50 nylon 3.0, cuticular, com agulha 2,0cm triangular, 
3/8 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 21,69 R$ 1.084,50 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

118 50 nylon 3.0, cuticular, com agulha 3,0cm triangular, 
1/2 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 21,69 R$ 1.084,50 LAMEDID 

SOLIDOR 

PROCARE 

119 50 nylon 3.0, cuticular, com agulha 3,0cm triangular, 
3/8 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 21,69 R$ 1.084,50 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

120 50 nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm triangular, 
3/8 círculo. caixa com 24 unidades. R$ 21,69 R$ 1.084,50 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

140 50 salto de borracha para bota gessada, adulto. 
unidade.  R$ 0,99 R$ 49,50 CIRURGICA 

BRASIL 

141 50 salto de borracha para bota gessada, infantil. 
unidade.  R$ 0,97 R$ 8,50 CIRURGICA 

BRASIL 

144 1.000 seringa descartável com 1ml, sem agulha. unidade. R$ 0,12 R$ 120,00 SR 

158 100 sonda nasogástrica curta nº 06. unidade. R$ 0,39 R$ 39,00 BIOSANI 

159 100 sonda nasogástrica curta nº 08. unidade. R$ 0,40 R$ 40,00 BIOSANI 

160 100 sonda nasogástrica curta nº 10. unidade. R$ 0,40 R$ 40,00 BIOSANI 

161 100 sonda nasogástrica curta nº 12. unidade. R$ 0,43 R$ 43,00 BIOSANI 

162 100 sonda nasogástrica curta nº 14. unidade. R$ 0,47 R$ 47,00 BIOSANI 

167 100 sonda nasogástrica longa nº 06. unidade. R$ 0,51 R$ 51,00 BIOSANI 

168 100 sonda nasogástrica longa nº 08. unidade. R$ 0,57 R$ 57,00 BIOSANI 

169 100 sonda nasogástrica longa nº 10. unidade. R$ 0,59 R$ 59,00 BIOSANI 

170 100 sonda nasogástrica longa nº 12. unidade. R$ 0,64 R$ 64,00 BIOSANI 

171 100 sonda nasogástrica longa nº 14. unidade. R$ 0,64 R$ 64,00 BIOSANI 

177 100 sonda para aspiração traqueal nº 08. unidade. R$ 0,41 R$ 41,00 BIOSANI 

178 100 sonda para aspiração traqueal nº 10. unidade. R$ 0,43 R$ 43,00 BIOSANI 

179 100 sonda para aspiração traqueal nº 12. unidade. R$ 0,44 R$ 44,00 BIOSANI 

180 100 sonda para aspiração traqueal nº 14. unidade. R$ 0,45 R$ 45,00 BIOSANI 

204 100 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa  nº 16. unidade. R$ 0,43 R$ 43,00 BIOSANI 

207 100 sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. R$ 0,39 R$ 39,00 BIOSANI 

221 50 tala de imobilização provisória de papelão, dimensões 
45 x 20 cm. unidade. R$ 1,05 R$ 52,50 FIBRA 

RESGATE 

222 50 tala de imobilização provisória em papelão, 
dimensões 90 x 20 cm. unidade. R$ 1,76 R$ 88,00 FIBRA 

RESGATE 

236 100 uripen n.º 04, (dispositivo para incontinência 
urinária), tipo preservativo. unidade. R$ 0,66 R$ 66,00 BIOSANI 

237 100 uripen n.º 05, (dispositivo para incontinência 
urinária), tipo preservativo. unidade. R$ 0,66 R$ 66,00 BIOSANI 

 

cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 75/15, homologado em 01/06/2015.
Valor Homologado: R$ 5.565,50 (Cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, 
cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do mu-
nicípio. 
Empresa: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR-
GICO E HOSPITALARES LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 170/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 99/15, homologado em 02/06/2015.
Valor Homologado: R$ 124.050,00 (cento e vinte e quatro mil e cinquenta reais).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO A LASER EM 
ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 
Empresa: A Campanerutti & Cia Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

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

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

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

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

229 70 tesoura mayo reta com 15cm, em cirúrgico, embalagem 
plástica individual. unidade. R$ 14,85 R$ 1.039,50 PROFESSIONAL 

 

 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 12 barra de direção curta   265,00    3.180,00  lynnus 

2 12 Barra direção longa   590,00    7.080,00  Lynnus 

3 20 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO   70,00    1.400,00  Driveway 

4 20 Terminal de direção lado direito, novo 1ª linha.   70,00    1.400,00  Driveway 

5 20 CUNHA MOLA DIANTEIRA 8MM   15,00    300,00  Fama 

6 20 CUNHA MOLA DIANTEIRA 13MM   15,00    300,00  Fama 

7 20 CUNHA MOLA TRASEIRA 13MM   15,00    300,00  Fama 

8 24 PINO DE CENTRO 12 X 8CB   7,00    168,00  Fey 

9 24 PINO DE CENTRO 12 X 10CB   7,00    168,00  Fey 

10 24 PINO DE CENTRO 12 X 12CB   9,50    228,00  Fey 

11 24 CHUMBO 100 GRAMAS   4,50    108,00  Randi 

12 24 CHUMBO 150 GRAMAS   4,95    118,80  Randi 

13 24 CHUMBO 200 GRAMAS   7,15    171,60  Randi 

14 24 CHUMBO 250 GRAMAS   8,80    211,20  Randi 

15 24 CHUMBO 300 GRAMAS   8,80    211,20  Randi 

16 14 CRUZETA 000.410.1431   85,00    1.190,00  Spicer 

17 14 CRUZETE 304.410.0031   150,00    2.100,00  Spicer 

18 12 GARFO 336.411.0105   180,00    2.160,00  rei 

19 12 GARFO 341.411.0205   130,00    1.560,00  Rei 

20 12 FLANGE 336.411.0011   170,00    2.040,00  Rei 

21 12 FLANGE 352.411.0211   120,00    1.440,00  Rei 

22 12 FLANGE 336.410.0030   140,00    1.680,00  Rei 

23 12 FLANGE 352.410.0130   110,00    1.320,00  Rei 

24 12 TERMINAL CAMBIO   290,00    3.480,00  Driveway 

25 12 PONTEIRA 335.411.0102   140,00    1.680,00  Rei 

26 12 PONTEIRA 386.411.0502   180,00    2.160,00  Rei 

27 12 PONTEIRA 344.410.7001   160,00    1.920,00  Rei 

28 12 PONTEIRA DESLIZANTE 335.411.0002   300,00    3.600,00  Rei 

29 12 PONTEIRA DESLIZANTE 690. 411.0002   190,00    2.280,00  Rei 

30 12 PONTEIRA DESLIZANTE 384.410.0208   340,00    4.080,00  Rei 

31 12 LUVA 344.410.0108   220,00    2.640,00  Rei 

32 12 SANFONA 335.411.0308   380,00    4.560,00  Rei 

33 72 LUVA 384.410.0008   440,00    31.680,00  Rei 

34 12 LUVA 345.410.7180   40,00    480,00  Rei 

35 12 ABRAÇADEIRAS   4,40    52,80  Lng 

36 12 ROLAMENTO 345.410.0051   57,00    684,00  Rei 

37 12 ROLAMENTO 354.410.0051   90,00    1.080,00  Rei 

38 12 PORCA CARDAN 385.351.0072   16,50    198,00  Fey 

39 12 PORCA CARDAN 327.353.0172   24,30    291,60  Fey 

40 72 PARAFUSO CARDAN 352.990.0401   2,10    151,20  Fey 

41 72 PARAFUSO CARDAN 002.990.8301   3,30    237,60  Fey 

42 24 ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO   50,00    1.200,00  --- 

43 24 
BALANCEAMENTO DE RODA DIANTEIRA 

LADO DIREITO   25,00    600,00  
--- 

44 24 
BALANCEAMENTO DE RODA DIANTEIRA 

LADO ESQUERDO   25,00    600,00  
--- 

45 18 CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO   115,00    2.070,00  --- 
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46 18 
CAMBAGEM EIXO DIANTEIRO LADO 

ESQUERDO   115,00    2.070,00  
--- 

47 18 
CORREÇÃO DA CASTER EIXO DIANTEIRO 

LADO DIREITO   115,00    2.070,00  
--- 

48 18 
CORREÇÃO DA CASTER EIXO DIANTEIRO 

LADO ESQUERDO   115,00    2.070,00  
--- 

49 18 CORREÇÃO DE SET BACK EIXO DIANTEIRO   115,00    2.070,00  --- 

50 24 ALINHAMENTO EIXO TRAÇÃO   40,00    960,00  --- 

51 18 
COLOCAÇÃO DE SAPATA NA TRAÇÃO PARA 

ALINHAR   75,00    1.350,00  
--- 

52 18 
SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO 

DIREITO DA BARRA LONGA   30,00    540,00  
--- 

53 18 
SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO 

ESQUERDO DA BARRA LONGA   30,00    540,00  
--- 

54 18 
SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO DA 

BARRA CURTA   30,00    540,00  
--- 

55 18 
REMOVER BARRA LONGA DA DIREÇÃO PARA 

ENDIREITAR   30,00    540,00  
--- 

56 18 CENTRAR RODA DIANTEIRA LADO DIREITO   35,00    630,00  --- 

57 18 
CENTRAR RODA DIANTEIRA LADO 

ESQUERDO   35,00    630,00  
--- 

58 18 SERVIÇO DE ALINHAR CARDAN   100,00    1.800,00  --- 

59 18 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CARDAN   110,00    1.980,00  --- 

60 18 SERVIÇO DE SOLDA DE GARFO CARDAN    60,00    1.080,00  --- 

61 18 SERVIÇO DE TROCAR CRUZETA   40,00    720,00  --- 

62 18 SERVIÇO DE FECHAR COLO CRUZETA   50,00    900,00  --- 

63 18 
SERVIÇO DE REMOÇÃO E MONTAGEM 

CARDAN   60,00    1.080,00  
--- 

64 18 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CRUZETAS   65,00    1.170,00  --- 

65 18 
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CUNHA EM 

MOLEJO PARA ALINHAR CARDAN   100,00    1.800,00  
--- 

66 18 
SERVIÇO DE ALINHAR TRAVESSA PARA 

ALINHAR CARDAN   170,00    3.060,00  
--- 

67 18 Serviço de Substituir rolamento cardan   65,00    1.170,00  --- 

68 18 SERVIÇO DE TROCAR SANFONA   40,00    720,00  --- 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 343/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 254/2015, homologado em 
31/08/2015.
Valor Homologado: R$ 48.867,09 (Quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e 
sete reais nove centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material radiológico para o 
Pronto Atendimento Municipal.
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, 31 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 344/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 254/2015, homologado em 
31/08/2015.
Valor Homologado: R$ 10.920,00 (Dez mil novecentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material radiológico para o 
Pronto Atendimento Municipal.
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, 31 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 345/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Proposto Valor Total 

1 75 caixa com 100 unidades de filme para raio-x tamanho 
13x18 IBF R$ 49,99 R$ 3.749,25 

2 96 caixa com 100 unidades de filme para raio-x tamanho 
18x24 IBF R$ 92,49 R$ 8.879,04 

4 60 caixa com 100 unidades de filme para raio-x tamanho 
30x40 IBF R$ 262,99 R$ 15.779,40 

5 60 caixa com 100 unidades de filme para raio-x tamanho 
35x43. IBF R$ 340,99 R$ 20.459,40 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Proposto Valor Total 

3 70 caixa com 100 unidades de filme para raio-x tamanho 24x30 IBF R$ 156,00 R$ 10.920,00 
 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 202/2015, homologado em 
31/08/2015.
Valor Homologado: R$ 39.275,00 (Trinta e nove mil duzentos e setenta e cinco 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de mudas de flores e adubos 
para praças, parques e jardins.
Empresa: VIVEIRO IRMÃOS PINHO LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 346/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 243/2015, homologado em 
01/09/2015.
Valor Homologado: R$ 13.449,50 (Treze mil quatrocentos e quarenta e nove 
reais cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material hidráulico para ma-
nutenção em imóveis da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: ELETRO COMERCIAL CIANORTE LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Prefeito

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total  
(R$) 

1 6.000 mudas de petúnia IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
2 6.000 mudas de sávia IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
3 6.000 mudas de tagete IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
4 6.000 mudas de beijo americano IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
5 6.000 mudas de amor perfeito IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
6 6.000 mudas de gazania IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
7 6.000 mudas de mil cores IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
8 6.000 mudas de cravina IP R$ 0,80 R$ 4.800,00 
9 500 quilos de adubo químico 4.14.8 WERING R$ 1,75 R$ 875,00 

 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado (R$) 

Valor Total 
(R$) 

1 16 
mangueira pvc, reforçada com nylon trançado, 3/4" com 
engate para torneira 3/4" e 1/2", e esguicho, rolo com 10 

metros. 
IBIRÁ 

  16,45  
263,20 

7 50 tubo de descarga para vaso sanitário com válvula de descarga 
imbutida na parede, bitola 38mm. KRONA   3,47  173,50 

13 30 
dispositivo acionador elétrico de torneira, vávula solenóide 
montado em caixa de pvc, com acionamento no pé, 110v ou 

220v. 
BM 

  68,00  
2.040,00 

23 40 bucha de redução para torneira, em ferro, de 1/2" para 3/4". GH   0,93  37,20 

25 40 adaptador curto com bolsa para registro, soldável, em pvc na 
cor marrom, 50mm x 1.1/2". KRONA   1,54  61,60 

26 40 adaptador soldável, em pvc, na cor marrom, com anel para 
caixa d'água 25mm x 3/4". KRONA   3,45  138,00 

28 40 bucha de redução curta, soldável, em pvc, na cor marrom, 
25mm x 20mm. KRONA   0,16  6,40 

29 40 bucha de redução curta, soldável, em pvc, na cor marrom, 
32mm x 25mm. KRONA   0,33  13,20 

30 40 cap soldável, em pvc, na cor marrom, 25mm. KRONA   0,34  13,60 
31 40 cap soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm. KRONA   2,10  84,00 
32 48 curva de 90° longa soldável, em pvc, na cor marrom, 25mm. KRONA   1,15  55,20 
33 40 curva de 90° longa soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm. KRONA   4,20  168,00 
34 40 joelho 45° soldável, em pvc, na cor marrom, 25mm. KRONA   0,43  17,20 
35 40 joelho 45° soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm. KRONA   2,16  86,40 
37 40 joelho 90° soldável, em pvc, com rosca em latão 25mm 3/4". KRONA   1,86  74,40 
38 40 joelho 90° soldável, em pvc, na cor marrom, 25mm. KRONA   0,25  10,00 
39 40 joelho 90° soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm. KRONA   1,81  72,40 
40 40 luva de correr, em pvc, na cor marrom, 25mm. KRONA   4,18  167,20 
41 40 luva de correr, em pvc, na cor marrom, 50mm. KRONA   9,73  389,20 

42 40 luva de redução soldável, em pvc, na cor marrom, 25mm x 
20mm. KRONA   0,69  27,60 

43 40 luva de redução soldável, em pvc, na cor marrom, 32mm x 
25mm. KRONA   0,65  26,00 

44 40 luva de redução soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm x 
25mm. KRONA   2,45  98,00 

45 40 luva soldável, em pvc, com rosca em latão 25mm x 1/2". KRONA   2,18  87,20 
46 40 luva soldável, em pvc, com rosca em latão 25mm x 3/4". KRONA   2,33  93,20 
47 48 luva soldável, em pvc, na cor marrom, 25mm. KRONA   0,25  12,00 
49 10 tanque plástico de lavar roupas, 24 litros METASUL   40,80  408,00 
52 40 registro de esfera, vazão total, em pvc, 25mm. KRONA   4,00  160,00 
53 40 registro de esfera, vazão total, em pvc, 50mm. KRONA   10,25  410,00 
55 40 registro de gaveta, com acabamento cromado, em ferro, 3/4". TALITA   25,70  1.028,00 
56 40 registro de pressão, com acabamento cromado, em ferro, 3/4". TALITA   22,40  896,00 

57 40 tê com redução soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm x 
25mm. KRONA   3,04  121,60 

58 40 tê soldável, em pvc, com rosca em latão 25mm x 1/2". KRONA   2,34  93,60 
59 40 tê soldável, em pvc, com rosca em latão 25mm x 3/4". KRONA   2,55  102,00 
60 40 tê soldável, em pvc, na cor marrom, 25mm. KRONA   0,43  17,20 
61 40 tê soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm. KRONA   3,75  150,00 
64 24 bucha de redução longa, em pvc, para esgoto, 50mm x 40mm. KRONA   0,69  16,56 

65 32 caixa sanfonada montada com grelha e porta grelha, em pvc, 
100mm x 100mm x 50mm. KRONA   5,84  186,88 

66 16 cap, em pvc, para esgoto, 100mm. KRONA   2,11  33,76 
67 32 cap, em pvc, para esgoto, 40mm. KRONA   0,63  20,16 
68 16 curva de 45° curta, em pvc, para esgoto, 100mm. KRONA   3,10  49,60 
69 32 curva de 45° curta, em pvc, para esgoto, 40mm. KRONA   0,70  22,40 
70 32 curva de 45° curta, em pvc, para esgoto, 50mm. KRONA   1,40  44,80 

71 32 curva de 90° curta com anel de borracha, em pvc, para esgoto, 
40mm. KRONA   0,80  25,60 

72 32 curva de 90° curta, em pvc, para esgoto, 100mm. KRONA   3,00  96,00 
73 32 curva de 90° curta, em pvc, para esgoto, 40mm. KRONA   0,70  22,40 
74 32 curva de 90° curta, em pvc, para esgoto, 50mm. KRONA   1,10  35,20 
75 24 curva de 90° longa, em pvc, para esgoto, 100mm. KRONA   6,87  164,88 
77 32 joelho de 90° com visita, em pvc, para esgoto, 100mm x 50mm. KRONA   8,20  262,40 
78 16 luva de correr, em pvc, para esgoto, 100mm. KRONA   4,31  68,96 
79 16 luva de correr, em pvc, para esgoto, 40mm. KRONA   0,90  14,40 
80 16 tê com redução, em pvc, para esgoto, 100mm x 50mm. KRONA   3,51  56,16 
81 16 tê, em pvc, para esgoto, 100mm. KRONA   3,42  54,72 

82 24 adesivo para pvc, em pote com pincel aplicador na tampa, com 
no mínimo 175g. AFIX   7,90  189,60 

83 16 fita veda rosca, em teflon, resistente a agressões químicas e 
líquidos quentes, rolo com 18mm x 20 metros GOL   2,43  38,88 

84 64 metros de tubo de pvc branco para esgoto de 100mm. KRONA   5,60  358,40 
85 64 metros de tubo de pvc branco para esgoto de 40mm. KRONA   1,75  112,00 
86 64 metros de tubo de pvc branco para esgoto de 50mm. KRONA   3,30  211,20 
87 40 metros de tubo de pvc rígido de 20mm. KRONA   1,35  54,00 
88 64 metros de tubo de pvc rígido de 25mm. KRONA   1,65  105,60 
89 40 metros de tubo de pvc rígido de 32mm. KRONA   2,46  98,40 
90 64 metros de tubo de pvc rígido de 50mm. KRONA   6,32  404,48 
91 48 tubo com 280g de adesivo silicone para vedação. AFIX   7,92  380,16 
92 48 tubo com 280g de adesivo veda calha para vedação. WORKER   8,85  424,80 
93 20 bacia sanitária simples LOGASA   72,70  1.454,00 
94 20 lavatório com coluna de louça LOGASA   42,10  842,00 

Total de R$ 13.449,50 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 347/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 243/2015, homologado em 
01/09/2015.
Valor Homologado: R$ 11.545,62 (Onze mil quinhentos e quarenta e cinco reais 
sessenta e dois centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material hidráulico para ma-
nutenção em imóveis da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 348/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 251/2015, homologado em 
01/09/2015.
Valor Homologado: R$ 2.343,15 (Dois mil trezentos e quarenta e três reais quin-
ze centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de refeições e lanches aos alunos e atletas das escolinhas/projetos e às 
equipes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 

Registrado (R$) 
Valor 

Total (R$) 

2 60 
válvula de descarga para vaso sanitário, em metal, com sistema 

autolimpante, sede anticorrosiva, guarnição em borracha nitrílica e 
registro integrado, entrada com rosca 1.1/2". 

L&C 57,00 3.420,00 

3 60 assento para vaso sanitário, na cor branca, tampa em polipropileno, 
formato oval, tamanho adulto, adaptação universal. HERC 13,40 804,00 

4 40 anel de vedação para vaso sanitário, a base de borracha sintética, óleos 
e cargas minerais. MAXEAL 3,99 159,60 

5 80 conjunto tubo de ligação ajustável para vaso sanitário, em pvc, 
cromado, (tubo sanfonado, spud, e capa cromada retrátil). CENSI 7,30 584,00 

6 80 parafuso para vaso sanitário completo, com porca e arruela cromada e 
bucha de fixação. TORALF 0,87 69,60 

8 80 engate flexível, com nípel, na cor branca, tamanho 50mm, 1/2". MANLU 
PLAST 1,90 152,00 

9 80 
sifão multiuso sanfonado, na cor branca, para esgoto, com encaixe de 

rosca para 1" - 1.1/4" - 1.1/2", com saída para 50mm - 48mm - 40mm 
- 38mm. 

TUBO FLEX 3,75 300,00 

10 80 válvula para lavatório, cromada, com tampa. ARTPLAS 3,80 304,00 
11 50 válvula para pia americana, cromada, com grelha. DACUNHA 4,75 237,50 
12 40 válvula para tanque, cromada, com tampa. ARTPLAS 7,44 297,60 
14 40 torneira bóia para caixa d'água com rosca 1/2". AMANCO 6,24 249,60 

15 60 torneira de jardim curta, com bico para mangueira, em ferro, na cor 
dourada, para rosca 1/2". BRASFORT 9,19 551,40 

16 60 torneira de jardim curta, com bico para mangueira, em ferro, na cor 
dourada, para rosca 3/4". TALITA 11,98 718,80 

17 60 torneira de jardim curta, com bico para mangueira, em plástico, para 
rosca 1/2". PAULINA 1,02 61,20 

18 60 torneira de jardim curta, com bico para mangueira, em plástico, para 
rosca 3/4". PAULINA 1,02 61,20 

19 40 torneira para cozinha em ferro, de parede, cromado, para rosca 1/2" IMPERATIZ 17,99 719,60 
20 40 torneira para lavatório em ferro, cromado, para rosca 1/2" TALITA 14,56 582,40 

21 40 bico de torneira para encaixe de mangueira, em plástico, com rosca 
1/2". HERC 0,75 30,00 

22 40 bico de torneira para encaixe de mangueira, em plástico, com rosca 
3/4". HERC 0,75 30,00 

24 40 adaptador curto com bolsa para registro, soldável, em pvc na cor 
marrom, 25mm x 3/4". KRONA 0,28 11,20 

27 40 adaptador soldável, em pvc, na cor marrom, com anel para caixa d'água 
50mm x 1.1/2". FORTLEV 7,87 314,80 

36 40 joelho 90° soldável, em pvc, com rosca em latão 25mm 1/2". VIQUA 1,69 67,60 
48 40 luva soldável, em pvc, na cor marrom, 50mm. FORTLEV 1,13 45,20 
50 40 plug, em pvc, na cor branca, com rosca 1/2" ARTPLAS 0,20 8,00 
51 40 plug, em pvc, na cor branca, com rosca 3/4" ARTPLAS 0,21 8,40 
54 40 registro de gaveta, com acabamento cromado, em ferro, 1.1/2". TALITA 42,00 1.680,00 
62 24 anel de borracha, para luva de esgoto, 100mm. S.LOPES 0,42 10,08 
63 32 anel de borracha, para luva de esgoto, 50mm. S.LOPES 0,27 8,64 
76 40 grelha para caixa sanfonada 100mm. HERC 1,48 59,20 

Total de R$ 11.545,62 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

1 50 caixas de copo de agua mineral de 200 ml, sem gas, contendo 48 unidades cada 
caixa D’FONTE R$ 16,98 R$ 

849,00 

2 15 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. embalagem de 5kg 
em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas e/ou resoluções 

vigentes da anvisa/ms. 

SUPER 
SUCAR R$ 5,93 R$ 

88,95 

3 60 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po, energizado com 9 vitaminas. 
produto de primeira linha, acondicionado em embalagem atoxica. ingredientes: 

acucar, cacau em po, soro de leite em po, maltodextrina, estabilizante lecitina de 
soja, aroma imitacao de baunilha, vitaminas e sal. 

CHOCOMIL R$ 2,86 R$ 
171,60 

5 50 café torrado e moído, de primeira qualidade. embalagem com 500 gramas. CEREJA R$ 6,10 R$ 
305,00 

6 100 pacotes de 1 kl. de feijao carioquinha tipo 1, com no minimo 90% de graos 
inteiros. 1ª qualidade. EFRAIM R$ 3,74 R$ 

374,00 

7 40 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola  especial, seca, com ovos. 
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), 

farinha de trigo comum enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e cúrcuma. fabricada a partir de 

matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. deverão 
apresentar após o cozimento cortes soltos de consistência macia, porém não 

papa ou pegajosa. livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. embalagem: primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado, contendo peso líquido 01 kg. validade mínima de 08 meses. 
rotulagem: de acordo co 

D’MILLE R$ 4,74 R$ 
189,60 

12 30 

latas de 200 gr de milho verde em conserva, contendo graos inteiros, reidratados 
ao natural, contendo agua, acucar e sal. embalado em recipiente metalico, 
hermeticamente fechado e esterelizado atraves de processo termico, com 

validade de 3 anos da data de fabricacao indicada na tampa da lata e de 1º 
qualidade. 

GOIAS 
VERDE R$ 1,30 R$ 

39,00 

13 20 

tempero pronto para carnes, legumes e arroz, embalagem de 60 g com 12 
saches. ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, 

condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico. sem glúten. 

SOL DO 
ORIENTE R$ 1,62 R$ 

32,40 

14 80 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. embalagem 
contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e vencimento, sendo o 

primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 
NUTRINGA R$ 3,67 R$ 

293,60 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 349/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 251/2015, homologado em 
01/09/2015.
Valor Homologado: R$ 51.231,90 (Cinquenta e um mil duzentos e trinta e um 
reais noventa centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de refeições e lanches aos alunos e atletas das escolinhas/projetos e às 
equipes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 449/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 338/2015, homologado em 
20/11/2015.
Valor Homologado: R$ 98.627,00 (Noventa e oito mil seiscentos e vinte e sete 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de barras de ferro, lajotas, tijo-
los, areia e pedra para manutenção e conservação de prédios públicos e demais 
obras do município.
Empresa: BIGAS E ALEXANDRE LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1228/2015-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 BIGAS E ALEXANDRE LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 1794, CEP 87.200-
000, telefone (44) 3631-6722, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 79.704.185/0001-75.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 258/2015.
OBJETO: Aquisição de cimento, cal, telhas, madeira, entre outros materiais a 
serem utilizados pela Secretaria de Serviços Municipais.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais).

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

4 20 
lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com oleo 

comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), 
oleo comestivel e sal. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

PALMEIRA R$ 3,34 R$ 66,80 

8 80 frascos (lata ou pat.) 900 ml de oleo de soja, refinado, tipo 01. data de 
fabricacao: maxima de 3 meses. LAR R$ 2,28 R$ 182,40 

9 80 dúzia de ovos de galinha. ovos brancos e grandes, de 1ª qualidade, embalados 
em caixas com 12 unidades contendo a data de fabricação e prazo de validade CENTRAL R$ 2,99 R$ 239,20 

10 250 

quilos de carne de frango, coxa e sobre coxa, embalado e congelado. suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 

embalagem deve conter data de fabricacao nao superior a 02 meses e data de 
vencimento. inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

MACEDO R$ 5,35 R$ 
1.337,50 

11 400 
quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

contendo sua data de fabricacao nao superior a 02 meses, e data de 
vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL R$ 5,70 R$ 
2.280,00 

15 2.500 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por unidade, 

devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, produzidos no mesmo 
dia da entrega. 

KI PÃO R$ 8,28 R$ 
20.700,00 

16 300 unidade bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700grs. KI PÃO R$ 5,99 R$ 
1.797,00 

17 500 quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIELLA R$ 9,49 R$ 

4.745,00 

18 500 quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. ITALAC R$ 16,89 R$ 

8.445,00 

19 500 kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às normas de saúde 
pública e agricultura. AURORA R$ 13,90 R$ 

6.950,00 

20 80 

leite longa vida integral, esterilizado , em embalagem tetra-pack de 1 litro, e 
reembalados em caixa de papelão com 12 unidades. composição mínima por 
litro: valor energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, lipídeos 
30 gr. a embalagem deve conter o registro no ministério da saúde, local de 

origem, peso, data de embalagem e validade do produto. 

LIDER R$ 22,80 R$ 
1.824,00 

21 300 pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade mínimo 
de 06 dias ITALIANA R$ 2,95 R$ 885,00 

22 100 suco natural de laranja, integral e sem conservantes. galão de 05 litros. a 
entrega deverá ser feita no máximo um dia após a fabricação. 

TOP 
CITRUS R$ 17,80 R$ 

1.780,00 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 400 barras de ferro 3/8 com 12 metros BELGO R$ 22,85 R$ 9.140,00 
2 900 barras de ferro ¼ com 12 metros. BELGO R$ 9,55 R$ 8.595,00 
3 1.000 barras de ferro 5/16 com 12 metros. BELGO R$ 14,45 R$ 14.450,00 
4 800 barras de ferro 4,2 com 12 metros. BELGO R$ 4,15 R$ 3.320,00 
5 300 quilos de arame recozido BELGO R$ 4,65 R$ 1.395,00 
6 20 barras de ferro 1/2" (12,5 mm). BELGO R$ 33,95 R$ 679,00 
7 20 barras de ferro 5/8" (16 mm). BELGO R$ 55,90 R$ 1.118,00 

8 200 
tela soldada com ferro 4,2 (15cmx15cm de malha, com 

comprimento de 6mx2,45m de largura, totalizando 14,70 
m². 

BELGO R$ 97,45 R$ 19.490,00 

15 600 metros cúbicos de pedrisco 3/8 ao fundo SÃO 
TOMÉ R$ 67,40 R$ 40.440,00 

 

 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário  Valor Total  
33 355 chapa fibrocimento 2,44x1,10 5mm. MULTILIT   R$ 40,00  R$ 14.200,00 
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1239/2015-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 E ANIBAL & CIA LTDA - ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 1472-A – Zona 3, CEP 
87.000-000, telefone (44) 3631-6224, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.297.426/0001-22.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 358/2014.
OBJETO: Aquisição de kit de bolsas com produtos de higiene pessoal para be-
bês para distribuição as mães de recém-nascidos através do programa “Nascer 
em Cianorte, um direito à cidadania”.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.080,00 (Dois mil e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1240/2015-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 SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco 180, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 330/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Secretaria de Bem 
Estar Social com recursos provenientes do Governo Federal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.772,10 (Um mil setecentos e setenta e dois reais e dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1241/2015-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 S.R. DUTRA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone (44) 3019-
5160, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.244.761/0001-78.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 330/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Secretaria de Bem 
Estar Social com recursos provenientes do Governo Federal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.191,25 (Um mil cento e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
79/2015, de 28 de outubro de 2015, no uso de suas atribuições legais, convo-
ca as empresas julgadas habilitadas para continuidade do certame, concernente 

ao Edital de Licitação nº 13/2015, modalidade Concorrência Pública, referente 
ao objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
sondagem de simples reconhecimento _ à percussão – consistindo de ensaio de 
penetração dinâmica (SPT).
Encerrado o prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso I, alínea “a” da 
Lei 8.666/93 e não havendo a interposição de recurso, NOTIFICO as empresas 
habilitadas :

Para a CONTINUIDADE do certame, com a abertura da proposta de preços, a 
ser realizada no dia 01 de Dezembro de 2015, às 09:00h.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Novembro de 2015.

Ivonete de Jesus Costa
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
330/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 485/2015, concernente a 
Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Secretaria de Bem Estar Social 
com recursos provenientes do Governo Federal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: SIDNEI APARECI-
DO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP, como vencedora dos itens 01-02-09-10-
11-12-13 no valor total de R$ 1.772,10 (Um mil setecentos e setenta e dois reais 
e dez centavos); e, S.R. DUTRA – EPP, como vencedora dos itens 03-04-05-06-
07-08 no valor total de R$ 1.191,25 (Um mil cento e noventa e um reais e vinte 
e cinco centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 893/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ALGEMIRO CLE-
MENTE ANSELMO DA SILVA EPP, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 75/2015.
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:
ALGEMIRO CLEMENTE ANSELMO DA SILVA EPP, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede na Av. Ipiranga, 60, São Lourenço, Cianorte/PR, CNPJ 
nº 75.374.181/0001-15, neste ato representada por Algemiro Clemente Anselmo 
da Silva, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Cianorte/PR, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 1.256.987/SSP-PR, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 041.923.469-15, que passa a ser denominado simplesmente Contratada.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor por litro do óleo diesel 
comum de R$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos) para R$ 2,80 (dois reais 
e oitenta centavos), aumentando ao contrato o valor de R$ 212,43 (duzentos e 
doze reais e oitenta centavos), passando a ter o valor total de R$ 79.407,22 (se-
tenta e nove mil e quatrocentos e sete reais e vinte e dois centavos). 

Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
09081236100122131 – manutenção do transporte de alunos 339039 fonte 103 
e 107 (2308 e 2309)
09081236100122131 – manutenção do transporte de alunos 339030 fonte 107 
e 1013 (2314 e 2315)
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, 13 de novembro de 2015.

      Algemiro Clemente Anselmo da Silva     Claudemir Romero Bongiorno
ALGEMIRO CLEMENTE ANSELMO DA SILVA EP   Prefeito Municipal
                    Contratada             Contratante

 
AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA 12.043.671/0001-19 HABILITADA 

FERMA ENGENHARIA LTDA 76.703.404/0001-03 HABILITADA 

PARANÁ FUNDAÇÕES LTDA -EPP 09.311.199/0001-43 HABILITADA 

 

 

 
Item Saldo  Descrição Valor Unit. Valor Reajustado Valor total 

1 21.242,8 Litros de óleo diesel comum R$ 2,79 R$ 2,80 R$ 212,43 
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Secretaria de Bem Estar Social
TERMO DE CONVÊNIO Nº 29/2015/PMC/ASSOCIAÇÃO CASA BE-

TEL DE CIANORTE
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de Direito Pú-
blico Interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede adminis-
trativa no Centro Cívico nº 100. TOMADORA: ASSOCIAÇÃO CASA BETEL 
DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 
02.252.874/0001-61, com sede à Rua Guararapes nº 390. OBJETO: Co-financia-
mento de ações conjuntas de interesse mútuo em prol da aquisição de materiais 
para a construção da sede da entidade, objetivando a manutenção e o atendimen-
to de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, bem como suas 
famílias. VALOR: O Município repassará à Entidade recursos financeiros como 
Auxílio, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
no montante de R$ 7.263,00 (Sete mil, duzentos e sessenta e três reais) que 
serão disponibilizados em parcela única. DOTAÇÃO: 13.005.08.243.0019.6.0
98.4.4.50.42.01.00 - Contribuições para Instituições de Assistência à Criança 
e ao Adolescente - Auxílios LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 4.573 
de 03 de junho de 2015. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2015. DATA DA 
ASSINATURA: 27 de novembro de 2015. PREFEITO MUNICIPAL: Senhor 
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, brasileiro, casado, empresário, por-
tador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, expedida pela SSP/PR, e inscrito 
no CPF sob nº 258.569.019-91 e o PRESIDENTE: Senhor MÁRIO FERREIRA 
PINTO JUNIOR, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade 
nº 6.967.750-9, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 031.977.239-02.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Finanças

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre A EMPENHAR

(a) (b) (c)=(a+b) (d) (c-d)

2.866.000,00              280.080,00                 3.146.080,00              598.076,55               2.529.864,36            616.215,64                

2.851.000,00              80.686,00                   2.931.686,00              584.945,64               2.405.117,55            526.568,45                

2.441.000,00              79.000,00                   2.520.000,00              520.626,18               2.145.477,09            374.522,91                

-                              -                              -                              -                            -                            -                             

410.000,00                 1.686,00                     411.686,00                 64.319,46                 259.640,46               152.045,54                

15.000,00                   199.394,00                 214.394,00                 13.130,91                 124.746,81               89.647,19                  

Prefeitura do Município de Cianorte-PR

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Janeiro a Outubro/Bimestre Setembro-Outubro

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

2015

DESPESAS 

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00                   199.394,00                 214.394,00                 13.130,91                 124.746,81               89.647,19                  

15.000,00                   199.394,00                 214.394,00                 13.130,91                 124.746,81               89.647,19                  

-                              -                              -                              -                            -                            -                             

-                              -                              -                              -                            -                            -                             

-                              -                              -                              -                            -                            -                             

-                              -                              -                              -                            -                            -                             

2.866.000,00              280.080,00                 3.146.080,00              598.076,55               2.529.864,36            616.215,64                

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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