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Gabinete do Prefeito
LEI Nº 4.822/2016

Autoriza a desafetação de imóvel que especifica; autoriza a alienação do imóvel 
desafetado e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
 Art. 1º. Fica desafetado do patrimônio da Caixa de Aposentadorias e 
Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI o imóvel 
constituído pela data de terras nº 03 (três), da quadra nº 100 (cem), da Zona 01 
(um), situada no perímetro urbano desta cidade e comarca de Cianorte, objeto da 
matrícula nº 9.281 do Registro de Imóveis – 1º Ofício desta comarca de Cianor-
te, com área total de 490,00 m².
 Art. 2º. Fica desafetado do patrimônio da Caixa de Aposentadorias e 
Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI o imóvel 
constituído pela data de terras nº 22 (vinte e dois), da quadra nº 73 (setenta e 
três), da Zona 01 (um), situada no perímetro urbano desta cidade e comarca de 
Cianorte, objeto da matrícula nº 4.733 do Registro de Imóveis – 1º Ofício desta 
comarca de Cianorte, com área total de 472,50 m².
 Art. 3º. Fica desafetado do patrimônio da Caixa de Aposentadorias e 
Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI o imóvel 
constituído pela data de terras nº 02 (dois), da quadra nº 102 (cento e dois), da 
Zona 02 (dois), situada no perímetro urbano desta cidade e comarca de Cianorte, 
objeto da matrícula nº 8.843 do Registro de Imóveis – 1º Ofício desta comarca 
de Cianorte, com área total de 918,75 m².
 Art. 4º. Fica a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI autorizada a proceder às alie-
nações dos imóveis descritos nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, mediante avaliação 
prévia e procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de outubro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 360/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 17 de Novembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços elétricos na instalação de enfeites natalinos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Outubro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 361/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 17 de Novembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
serviços de reforma e manutenção de bancos, lixeiras e cachepô das praças e 
vias públicas.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Outubro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 354/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA LEPAVI CON-
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STRUÇÕES LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2014.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público 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: LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5570, Sala 
1102, Centro Comercial São Bento, Zona 01, Município de Maringá, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 73.448.664/0001-91, telefone (44) 3028-0257, neste ato repre-
sentada pelo Sr. Giuseppe Leggi Junior, residente e domiciliado no Município 
de Maringá, portador da Cédula de Identidade nº 3.012.874-5 e inscrito no CPF/
MF nº 527.682.799-00.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto a redução de meta 
física no valor de R$ 38.857,53 (trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e 
sete reais e cinquenta e três centavos), passando o contrato a ter o valor de R$ 
1.137.091,47 (um milhão, cento e trinta e sete mil noventa e um reais e quarenta 
e sete centavos). 
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato 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, 27 de outubro de 2016.

             Giuseppe Leggi Junior                      Claudemir Romero Bongiorno
           Lepavi Construções Ltda                Prefeito Municipal
                    Contratada    Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 123/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 65/2016, homologado 
em 06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 67.100,00 (Sessenta e sete mil e cem reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de esfigmomanômetros e 
estetoscópios para uso nas Unidades de Saúde da Rede da Atenção Básica 
e no Pronto Atendimento do Município. 
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 100 UN 

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

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

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

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

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

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

INFANTIL 

R$ 
67,00 

R$ 
6.700,00 

2 700 UN 

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

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

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

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

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

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
67,00 

R$ 
46.900,00 

3 100 UN 

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

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

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

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

pelo inmetro. unidade. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
97,00 

R$ 
9.700,00 

4 100 UN 

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

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

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

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES- 
ADULTO/ 

80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 

5 100 UN 

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

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

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

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES-

PEDIÁTRICO/
80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 124/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 91/2016, homologado 
em 06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 91.270,00 (Noventa e um mil duzentos e setenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças, acessórios e horas técnicas para manutenção de 
equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Cianorte. 
Empresa: CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição – LOTE ÚNICO Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

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

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

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

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

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

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

18 500 unidades de hora técnica para prestação de serviços de 
informática e telefonia conforme termo de referência em anexo. MAXX 65,00 32.500,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 125/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 124/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 91/2016, homologado 
em 06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 91.270,00 (Noventa e um mil duzentos e setenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças, acessórios e horas técnicas para manutenção de 
equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Cianorte. 
Empresa: CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição – LOTE ÚNICO Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

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

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

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

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

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

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

18 500 unidades de hora técnica para prestação de serviços de 
informática e telefonia conforme termo de referência em anexo. MAXX 65,00 32.500,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 125/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 15/2016, homologado 
em 09/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 40.650,00 (Quarenta mil seiscentos e cinquenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de vidros canelado, 
incolor, temperado e mini boreal para reposição em janelas e portas das 
Escolas Municipais, Centro de Educação Infantil, Biblioteca e NTM. 
Empresa: E.A. LEAL & LEAL LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário  Valor Total  

1 110 metro quadrado de vidro, canelado 3mm,incolor, colocado UBV R$ 65,00 R$ 7.150,00 

2 110 metro quadrado de vidro, incolor, 3mm, colocado UBV R$ 45,00 R$ 4.950,00 

3 110 medro quadrado de vidro, mini boreal, 3mm, incolor,  
colocado UBV R$ 65,00 R$ 7.150,00 

4 100 metro quadrado de vidro, temperado 8 mm, incolor,  colocado BLINDEX R$ 214,00 R$ 21.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Maio de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 263/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 160.038,40 (Cento e sessenta mil trinta e oito reais 
e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

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

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

ISOFARMA 0,17 850,00 

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

12 400 UN 

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

aspecto homogêneo, macio, cor branca, absorvente, 
inodoro, enrolado em papel apropriado de cor azul em 
toda a sua extensão, embalagem plástica individual, 

com dados de identificação e procedência, pacote 
contendo 500g. unidade. 

MINAS REY 7,89 3.156,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

46 400 UN 

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

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

MED SONDA 0,81 324,00 

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

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

84 1.300 UN 

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

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

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

MISSNER 1,83 2.379,00 

85 1.100 UN 

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

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

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

MISSNER 3,37 3.707,00 

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

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

RIO 
QUIMICA 1,98 17.820,00 

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

117 465 Cx. 

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

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

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

com 50 unidades. 

PHARMATEX 6,07 2.822,55 

121 100 UN 

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

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

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

TECNOPRINT 22,80 2.280,00 

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

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

com tensoativos, frasco almotolia com 100ml. 
unidade. 

RIO QUIMICA 2,10 1.890,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

46 400 UN 

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

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

MED SONDA 0,81 324,00 

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

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

84 1.300 UN 

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

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

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

MISSNER 1,83 2.379,00 

85 1.100 UN 

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

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

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

MISSNER 3,37 3.707,00 

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

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

RIO 
QUIMICA 1,98 17.820,00 

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

117 465 Cx. 

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

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

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

com 50 unidades. 

PHARMATEX 6,07 2.822,55 

121 100 UN 

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

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

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

TECNOPRINT 22,80 2.280,00 

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

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

com tensoativos, frasco almotolia com 100ml. 
unidade. 

RIO QUIMICA 2,10 1.890,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

proteção. unidade. 
PREMIUM 4,34 12.152,00 

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

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

DESCARPCK 5,64 1.184,40 

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 264/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 279.798,10 (duzentos e setenta e nove mil 
setecentos e noventa e oito reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: A.D.DAMINELLI – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 Cx. 

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

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

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

NIPRO 6,15 615,00 

6 60 Cx. 

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

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

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

NIPRO 5,40 324,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 10 Cx. 

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

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

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

NIPRO 6,10 61,00 

10 400 Cx. 

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

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

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

DESCARPACK 7,31 2.924,00 

58 4.500 Pct 

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

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

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

unidades. 

CLEAN 14,00 63.000,00 

63 500 UN 

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

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

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

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

identificação, procedência e tipo de esterilização. 
unidade. 

LAMEDID 0,19 95,00 

64 20.000 UN 

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

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

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

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

identificação, procedência e tipo de esterilização. 
unidade. 

LAMEDID 0,19 3.800,00 

65 23.000 UN 

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

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

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

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

identificação, procedência e tipo de esterilização. 
unidade. 

LAMEDID 0,19 4.370,00 

66 10.000 Cx. 

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

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

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

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

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

LAMEDID 0,19 1.900,00 

72 700 UN 

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

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

unidade. 

MISSNER 4,94 3.458,00 

106 700 Cx. 

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

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

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

NUGARD 16,90 11.830,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

107 2.000 Cx. 

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

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

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

NUGARD 16,90 33.800,00 

108 2.150 Cx. 

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

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

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

NUGARD 16,90 36.335,00 

109 1.300 Cx. 

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

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

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

NUGARD 16,90 21.970,00 

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

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

ESTERILCARE 19,50 1.560,00 

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

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

ESTERILCARE 31,00 2.480,00 

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

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

ESTERILCARE 39,00 13.650,00 

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

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

ESTERILCARE 58,00 20.300,00 

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

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

ESTERILCARE 78,00 1.170,00 

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

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

ESTERILCARE 118,00 1.180,00 

160 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

161 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 2,77 277,00 

162 200 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 764,00 

163 200 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 648,00 

164 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

165 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 324,00 

166 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,70 370,00 

200 50 UN sonda para entubação endotraqueal, em pvc nº 6,0 
com caff. unidade. SOLIDOR 4,23 211,50 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

107 2.000 Cx. 

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

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

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

NUGARD 16,90 33.800,00 

108 2.150 Cx. 

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

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

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

NUGARD 16,90 36.335,00 

109 1.300 Cx. 

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

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

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

NUGARD 16,90 21.970,00 

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

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

ESTERILCARE 19,50 1.560,00 

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

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

ESTERILCARE 31,00 2.480,00 

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

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

ESTERILCARE 39,00 13.650,00 

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

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

ESTERILCARE 58,00 20.300,00 

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

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

ESTERILCARE 78,00 1.170,00 

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

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

ESTERILCARE 118,00 1.180,00 

160 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

161 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 2,77 277,00 

162 200 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 764,00 

163 200 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 648,00 

164 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,82 382,00 

165 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,24 324,00 

166 100 UN 

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

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

de validade e registro no m. s. unidade. 

STARMED 3,70 370,00 

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

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 265/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 150.963,69 (Cento e cinquenta mil novecentos e 
sessenta e três reais e sessenta e nove centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 500 Cx. 

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

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

THEOTO 6,15 3.075,00 

8 95 Cx. 

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

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

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

SOLIDOR 6,39 607,05 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

20 1.000 Pct 

atadura de crepe 6cmx1,80m em repouso, 
confeccionada em algodão cru com no mínimo 13 fios 

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

lanugem, impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, enrolada 

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

pacote com 12 unidades. 

GAZETEX 2,82 2.820,00 

21 1.000 Pct 

atadura de crepe 10cmx1,80m em repouso, 
confeccionada em algodão cru com no mínimo 13 fios 

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

lanugem, impurezas e fios soltos, não abrasiva, 
amoldável, absorvente, areada, macia e leve, enrolada 

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

pacote com 12 unidades. 

GAZETEX 4,70 4.700,00 

24 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 10cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

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

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

apresentação do produto deverá obedecer à legislação 
atual vigente. unidade. 

POLAR FIX 1,11 1.332,00 

25 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 15cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

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

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

apresentação do produto deverá obedecer à legislação 
atual vigente. unidade. 

POLAR FIX 1,77 2.124,00 

26 1.000 UN 

atadura gessada, medindo 20cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

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

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

apresentação do produto deverá obedecer à legislação 
atual vigente. unidade. 

POLAR FIX 2,97 2.970,00 

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

42 30 Cx. 

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

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

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

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

43 30 Cx. 

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

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

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

SOLIDOR 37,50 1.125,00 

44 22 Cx. 

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

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

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

LABOR 
IMPORT 38,00 836,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

45 30 Cx. 

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

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

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

SOLIDOR 41,00 1.230,00 

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

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

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

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

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

unidades. 
MEDSONDA 36,60 2.928,00 

56 500 UN 

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

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

coletor de urina. unidade. 

STARMED 2,78 1.390,00 

57 50 Pct 

compressa cirúrgica (campo operatório) 45x50cm, 
confeccionada com fios 100% algodão em tecido 

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

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

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

capacidade de reter líquido. pacote com 50 unidades. 

GAZETEX 41,48 2.074,00 

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

68 30.000 UN 

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

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

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

unidade. 

LABOR 
IMPORT 1,23 36.900,00 

69 8.000 UN 

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

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

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

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

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

DESCARPACK 1,00 8.000,00 

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

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

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

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

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

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

87 8.000 UN 

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

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

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

fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOSANI 0,77 6.160,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

93 5.000 UN 

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

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

possibilita monitoramento dos processos de 
esterilização com calor úmido sob pressão 

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

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

CLEAN UP 6,40 32.000,00 

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

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

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

102 1.000 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 970,00 

103 1.500 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 1.455,00 

104 1.000 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 970,00 

105 1.000 Par 

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

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

MAXITEL 0,97 970,00 

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

PRATI 
DONADUZI 4,09 2.045,00 

236 150 UN 

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

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

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

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

G TECH 10,76 1.614,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 266/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.473,70 (Vinte e cinco mil quatrocentos e 
setenta e três reais e setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: ALVES E SARTOR LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 1.000 UN 

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

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

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

POLAR FIX 1,34 1.340,00 

14 1.000 UN 

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

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

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

POLAR FIX 0,82 820,00 

15 2.000 UN 

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

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

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

POLAR FIX 1,10 2.200,00 

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

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

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

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

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

ABC 7,69 769,00 

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

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

ABC 10,37 1.037,00 

35 60 UN 

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

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

MD 3,94 236,40 

36 60 UN 

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

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

MD 3,94 236,40 

37 60 UN 

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

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

MD 3,94 236,40 

38 60 UN 

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

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

MD 3,94 236,40 

39 60 UN 

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

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

MD 3,94 236,40 

40 60 UN 

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

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

MD 3,94 236,40 

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

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

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

MEDSONDA 1,70 5.100,00 

237 150 UN 

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

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

e resolução de 0.1 ºc. unidade. 

JPROLAB 
SH102 67,82 10.173,00 

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

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

LEMGRUBER 23,76 356,40 

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

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 267/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 20.507,00 (Vinte mil quinhentos e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

22 1.000 Pct 

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

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

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

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

DANIFLEX 6,88 6.880,00 

23 800 Pct 

atadura de crepe 20cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

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

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

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

DANIFLEX 8,93 7.144,00 

88 300 UN 

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

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

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

MDA 21,61 6.483,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 268/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.804,50 (Quatorze mil oitocentos e quatro reais 
e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 267/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 20.507,00 (Vinte mil quinhentos e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

22 1.000 Pct 

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

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

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

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

DANIFLEX 6,88 6.880,00 

23 800 Pct 

atadura de crepe 20cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

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

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

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

DANIFLEX 8,93 7.144,00 

88 300 UN 

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

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

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

MDA 21,61 6.483,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 268/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.804,50 (Quatorze mil oitocentos e quatro reais 
e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 150 UN 
bandeja retangular, em inox, embalagem plástica 

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

MARCATTO 
FORTINOX 43,50 6.525,00 

48 30 UN 

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

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

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

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

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

49 30 UN 

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

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

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

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

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

50 30 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho pequeno, confeccionado em polietileno, de alta 
resistência, com espessura mínima de 1,5mm, revestido 
de espuma macia, tipo eva (etil-vinil-acetato) nas áreas 

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

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

material plástico resistente rádio-transparente. unidade. 

CONFORTELL 13,20 396,00 

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

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

MARCATTO 
FORTINOX 34,00 4.420,00 

82 140 Cx. 

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

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

CIEX 2,95 413,00 

89 150 UN 

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

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

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

ADLIN 1,81 271,50 

128 5 UN 

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

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

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

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

CONFORTELL 239,00 1.195,00 

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 269/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 69.218,00 (sessenta e nove mil duzentos e dezoito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

60 30 UN 

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

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

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

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

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

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

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

99 25 UN 

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

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

performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

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

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

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

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

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

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

português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

144 35 UN 

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

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

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

unidade. 

JG 
MORIYA 150,00 5.250,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 270/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
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este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 69.218,00 (sessenta e nove mil duzentos e dezoito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

60 30 UN 

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

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

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

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

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

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

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

99 25 UN 

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

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

performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

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

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

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

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

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

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

português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

144 35 UN 

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

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

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

unidade. 

JG 
MORIYA 150,00 5.250,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 270/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado 
em 03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 117.337,50 (Cento e dezessete mil trezentos e 
trinta e sete reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

em polipropileno, transparente. pacote com 100 
unidades. 

J.PROLAB   31,29 117.337,50 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1126/2015 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA LTDA - EPP ORIUNDO DO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 301/2015. 
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público 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: RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Getúlio Vargas, 1155, 
Centro, na cidade de Jacarezinho, estado do Paraná, CEP 86400-000, 
telefone (43) 3525-5930/9951-8836/0800-6435930, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 08.930.086/0001-63, neste ato representada por seu sócio 
administrador, o Sr. Rodrigo Borghi da Silva, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 7.634.153-2 SSP/PR e do CPF nº 007.775.549-92, 
residente e domiciliado em Jacarezinho/Paraná. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os 
prazos de execução e vigência até 21/10/2017, acrescentando ao contrato o 
valor de R$ 307.980,00 (trezentos e sete mil e novecentos e oitenta reais), 
passando o contrato a ter o valor total de R$ 601.980,00 (seiscentos e um 
mil e novecentos e oitenta reais), conforme tabela abaixo: 

Item Período Qtde Especificações – LOTE 01 Valor Unitário Valor Total 

1 12 meses 66 interligação dos pontos (mpls) - conforme termo de 
referência anexo ao processo. R$ 233,00 R$ 184.536,00 

2 12 meses 1 centralizador dos pontos - conforme termo de 
referência anexo ao processo. R$ 1.887,00 R$ 22.644,00 

3 12 meses 3 
pontos de internet - wifi zone, com sistema de 

segurança (cadastro) - conforme termo de referência 
anexo ao processo. 

R$ 2.800,00 R$ 100.800,00 

Cláusula Segunda: Dotação orçamentária: 13.003.08.244.0019.2.093.33.90.39 – Manutenção do 
Centro Social Urbano / Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (617) / Despesas de 
Teleprocessamento – FR 0 (617) 13.003.08.244.0019.2.094.33.90.39 – Manutenção da Estação de 
Ofício / Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica / Despesas de Teleprocessamento – FR 0 (625) 
13.006.08.244.0019.2.105.33.90.39 – Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento Social / 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica / Despesas de Teleprocessamento – FR 0 (678) 
13.005.08.243.0019.6.096.33.90.39 – Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e 
do Adolescente / Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica / Despesas de Teleprocessamento – FR 
0  (637) 
 1030100072.048000  Manutenção de Postos de Saúde do Município  3.3.90.39.97.00.00  Despesas 
de Teleprocessamento        495  Atenção Básica (939)                                              
1030300092.046000  Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil       
3.3.90.39.97.00.00  Despesas de Teleprocessamento        303  Saúde/perc. vinculado s/rec.de 
impostos (940)   
1030200072.050000  Manutenção do Pronto Atendimento 3.3.90.39.97.00.00  Despesas de 
Teleprocessamento        303  Saúde/perc. vinculado s/rec.de impostos  (941) 
1012200042054000  Manutenção da Divisão de Administração 3.3.90.39.97.00.00  Despesas de 
Teleprocessamento        303  Saúde/perc. vinculado s/rec.de impostos  (942)       
 1030400072052000  Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde  3.3.90.39.97.00.00  Despesas 
de Teleprocessamento         510 Taxas – Exercício Poder de Polícia  (3770)     
06.01.04.122.0004.2.025  Encargo Gerais do Município  339039  (158) 
06.01.04.122.0004.2.025  Encargo Gerais do Município  339039 510 (159) 
15.01.04.122.0004.2.145  Manutenção da Garagem Municipal  e suas Dependências  339039  
(754) 
11.01.27.122.0003.2.078  Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer  339039 (550) 
11.02.27.122.0004.2.081 Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer 339039 (558) 
14.01.18.122.0003.2.108  Manutenção do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente  339039
  (706) 
14.02.18.541.0020.2.109 Manutenção da Divisão de Meio Ambiente 339039 (714) 
15.03.15.452.00022.2.115  Adm.,conservação e outros serviços do Cemitério 339039  (776) 
02.01.05.153.0006.2.006 Apoio a Junta do Serviço Militar 339039  (34) 
09.02.123610010.2.061000-Manuteção das Escolas Municipais(Rec.Compl.) 339039 

Reduzido-868 - Fonte- 103 
Reduzido-869 - Fonte- 104 

09.03.123650011.2.066000- Manutenção dos Centros de Educação Infantil(Rec.Comp.) 339039 
Reduzido-870 - Fonte- 103 
Reduzido-871 - Fonte- 104 

09.06.133920015.2.071000- Atividades Culturais 339039 
Reduzido-867 - Fonte - 0 

09.08.123610012.2.128000-Manutenção da Divisão de Transporte Escolar 339039 
Reduzido-2682- Fonte- 104 

08021030172048 Manutenção UBS do município 339039 fonte 495 (939) 
08021030392046 Manutenção CAPS Adulto e Infantil 339039 fonte 303 (940) 
08021030272050 Manutenção do Pronto Atendimento 339039 fonte 303 (941) 
08021012242054 Manutenção Divisão de ADM 339039 fonte 303 (942) 
08021030472052 Manutenção Vigilância Sanitária 339039 fonte 510 (3770) 

valor de R$ 307.980,00 (trezentos e sete mil e novecentos e oitenta reais), 
passando o contrato a ter o valor total de R$ 601.980,00 (seiscentos e um 
mil e novecentos e oitenta reais), conforme tabela abaixo: 

Item Período Qtde Especificações – LOTE 01 Valor Unitário Valor Total 

1 12 meses 66 interligação dos pontos (mpls) - conforme termo de 
referência anexo ao processo. R$ 233,00 R$ 184.536,00 

2 12 meses 1 centralizador dos pontos - conforme termo de 
referência anexo ao processo. R$ 1.887,00 R$ 22.644,00 

3 12 meses 3 
pontos de internet - wifi zone, com sistema de 

segurança (cadastro) - conforme termo de referência 
anexo ao processo. 

R$ 2.800,00 R$ 100.800,00 

Cláusula Segunda: Dotação orçamentária: 13.003.08.244.0019.2.093.33.90.39 – Manutenção do 
Centro Social Urbano / Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (617) / Despesas de 
Teleprocessamento – FR 0 (617) 13.003.08.244.0019.2.094.33.90.39 – Manutenção da Estação de 
Ofício / Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica / Despesas de Teleprocessamento – FR 0 (625) 
13.006.08.244.0019.2.105.33.90.39 – Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento Social / 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica / Despesas de Teleprocessamento – FR 0 (678) 
13.005.08.243.0019.6.096.33.90.39 – Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e 
do Adolescente / Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica / Despesas de Teleprocessamento – FR 
0  (637) 
 1030100072.048000  Manutenção de Postos de Saúde do Município  3.3.90.39.97.00.00  Despesas 
de Teleprocessamento        495  Atenção Básica (939)                                              
1030300092.046000  Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil       
3.3.90.39.97.00.00  Despesas de Teleprocessamento        303  Saúde/perc. vinculado s/rec.de 
impostos (940)   
1030200072.050000  Manutenção do Pronto Atendimento 3.3.90.39.97.00.00  Despesas de 
Teleprocessamento        303  Saúde/perc. vinculado s/rec.de impostos  (941) 
1012200042054000  Manutenção da Divisão de Administração 3.3.90.39.97.00.00  Despesas de 
Teleprocessamento        303  Saúde/perc. vinculado s/rec.de impostos  (942)       
 1030400072052000  Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde  3.3.90.39.97.00.00  Despesas 
de Teleprocessamento         510 Taxas – Exercício Poder de Polícia  (3770)     
06.01.04.122.0004.2.025  Encargo Gerais do Município  339039  (158) 
06.01.04.122.0004.2.025  Encargo Gerais do Município  339039 510 (159) 
15.01.04.122.0004.2.145  Manutenção da Garagem Municipal  e suas Dependências  339039  
(754) 
11.01.27.122.0003.2.078  Manutenção do Gabinete do Secretário de Esportes e Lazer  339039 (550) 
11.02.27.122.0004.2.081 Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer 339039 (558) 
14.01.18.122.0003.2.108  Manutenção do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente  339039
  (706) 
14.02.18.541.0020.2.109 Manutenção da Divisão de Meio Ambiente 339039 (714) 
15.03.15.452.00022.2.115  Adm.,conservação e outros serviços do Cemitério 339039  (776) 
02.01.05.153.0006.2.006 Apoio a Junta do Serviço Militar 339039  (34) 
09.02.123610010.2.061000-Manuteção das Escolas Municipais(Rec.Compl.) 339039 

Reduzido-868 - Fonte- 103 
Reduzido-869 - Fonte- 104 

09.03.123650011.2.066000- Manutenção dos Centros de Educação Infantil(Rec.Comp.) 339039 
Reduzido-870 - Fonte- 103 
Reduzido-871 - Fonte- 104 

09.06.133920015.2.071000- Atividades Culturais 339039 
Reduzido-867 - Fonte - 0 

09.08.123610012.2.128000-Manutenção da Divisão de Transporte Escolar 339039 
Reduzido-2682- Fonte- 104 

08021030172048 Manutenção UBS do município 339039 fonte 495 (939) 
08021030392046 Manutenção CAPS Adulto e Infantil 339039 fonte 303 (940) 
08021030272050 Manutenção do Pronto Atendimento 339039 fonte 303 (941) 
08021012242054 Manutenção Divisão de ADM 339039 fonte 303 (942) 
08021030472052 Manutenção Vigilância Sanitária 339039 fonte 510 (3770) 

Cláusula Terceira: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato 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, 21 de outubro de 2016. 

 
 Rodrigo Borghi da Silva Claudemir Romero Bongiorno 
RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA LTDA - EPP Prefeito Municipal 
 Contratada Contratante 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 

 
 

 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1116/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 13257, de 20/09/2016, 
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, ao servidor público municipal PAULO DE TARSO LO-
URENÇO MONASSI 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 01/07/2004 a 30/06/2009, no período de 01/11/2016 a 29/01/2017, de 
acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
de Outubro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1117/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando da Divisão de Licitações, de 24 de outubro de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, ALESSANDRA SEGANTIM, para em substituição, exer-
cer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES durante as 
férias do titular, no período de 01/11/2016 a 30/11/2016, percebendo vencimen-
to atribuído ao símbolo C -11, da Tabela de Vencimentos do Município.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
de Outubro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1119/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 14743, de 20/10/2016, 
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal, LUIS GUILHERME 
CARVALHO NICOLAU, ocupante do cargo de provimento efetivo de MÉDI-
CO, 01 (um) ano de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particula-
res, com base no artigo 148 do Regime Jurídico Único, da Lei Nº 1.267/90, de 
11/09/90, a partir de 01 de novembro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
de Outubro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1120/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
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que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art.1º-EXONERAR, o servidor público municipal LUIS GUILHERME CAR-
VALHO NICOLAU, da JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO, a partir 
de 01 de novembro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
de Outubro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2016 – CMC

PARTES: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte 
- PR, e a empresa 
RONALDO P. LEMES – TECNOLOGIA DE CONTROLE DE PONTO E 
ACESSO – EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 17.026.184/0001-61, com sede à Av. 
Brasil, 4.788, Salas 03 e 04, em Maringá, PR.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por DIS-
PENSA Nº 032/2016.
OBJETO: Aquisição de relógio ponto eletrônico biométrico e bobinas térmicas 
de papel para a Câmara Municipal de Cianorte.
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.010,00 (dois mil e dez reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001. 01.031.0001.2001   Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
 3.3.90.30.16.00 Material de Expediente
 4.4.90.52.35.00 Equipamentos de Processamento de Dados
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 23/12/16.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 24 de outu-

bro de 2016.

Câmara de Vereadores
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