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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração

Div. de Licitação

N O T I F I C A Ç Ã O
O  Secretário Municipal de Administração, em atenção ao disposto no Art. 5º 
do Decreto 70/2003, considerando o relatório circunstanciado e parecer da 
Comissão de Avaliação Especial de Desempenho de Servidor em Estágio Pro-
batório e disposições da Lei 1267/90, de 11 de setembro de 1990,   N O T I F I 
C A  a servidora Fabiana Giovani Moreira Martins, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de  Serviços Gerais II,  lotada na  CMEI  Aidê Eugenio Biazzi,  
que procedida a análise de seu desempenho e atuação laboral foi REPROVADA.
Caso não concorde com o resultado apresentado, fica CITADA para querendo 
apresentar  de defesa escrita no prazo de 15 dias úteis, junto a Comissão de Ava-
liação Especial de Desempenho de Servidor em Estágio Probatório.
Cianorte, 01 de junho de 2017.

ELIAB VIEIRA MORENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 026/2017

Prorrogação de Prazos
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 16:00 horas do 
dia 19 de Junho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Aquisição de quatro ônibus, sendo um equipado 
com elevador para portador de necessidades especiais, para frota do transporte 
escolar de Cianorte.
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 01 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 126/2017

Prorrogação de Prazos
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 20 de Junho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços de Buffet para fornecimento de coffee break 
e marmitex  para diversos seminários, cursos, formações e eventos da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
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 01 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 140/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:00 horas do 
dia 19 de Junho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de serviços 
de confecção de banner, faixa em lona e adesivos para as campanhas, enve-
lopamento de automóveis e aquisição de estruturas em metalon e totens para 
calçadas.
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 01 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações



Órgão Oficial Nº 1027                      Sexta-feira, 02 de junho de 2017                                        Pág. 

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

2
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 141/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 19 de Junho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de serviços 
de pintura em geral nas unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 142/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:00 horas do 
dia 20 de Junho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de serviços 
de corte de grama e limpeza de fossa, encanamento e caixas de passagem para a 
Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 143/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas do 
dia 19 de Junho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas des-
cartáveis, tamanho adulto, para distribuição gratuita a pacientes assistidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde, e infantil para distribuição gratuita através do 
programa Nascer em Cianorte.
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 01 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 009/2017

Prorrogação de Prazos
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 9:00 horas do 
dia 22 de Junho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para realização de teste de determinação 
de suporte de pavimento com revestimento asfáltico e elaboração de laudo téc-
nico de redimensionamento de base e dimensionamento de recapeamento atra-
vés de viga Benkelman e índice de gravidade global em diversas vias públicas 
do Município. Valor Máximo: R$ 20.642,00 (vinte mil seiscentos e quarenta e 
dois reais). Prazo para execução: 04 (quatro) meses. O Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço 
acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.
gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-

tos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 
3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 01 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 496/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa 
Esperança, 2320, Fundo Canoas, CEP 89163-554, na cidade de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.802.002/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 17/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais médico hospitalares para as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.642,50 (Onze mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Maio de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 548/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1132, Centro, CEP 85601-030, na 
cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
02.607.956/0001-81.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 366/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.320,00 (Sete mil trezentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Maio de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 549/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Fachin, 2210, 
Centro, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, CEP 87703-350, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 06.974.929/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 366/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
237.312,00 (Duzentos e trinta e sete mil trezentos e doze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Maio de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 550/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALA-
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RES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pica Pau, 
1211, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86701-040, inscrita no 
CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 366/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.577,60 (Quinze mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Maio de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 557/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa DROGAFONTE LTDA, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede à Rua Barão de Bonito, 408, Bairro da Varzea, na cidade 
de Recife, estado de Pernambuco, CEP 50740-080, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.778.201/0001-26. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 06/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.000,00 (Um mil reais).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Maio de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 558/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pica Pau, 1211, 
na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86701-040, telefone (43) 3275-
3105, inscrita no CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 120/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede da 
Atenção Básica de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
200.095,11 (Duzentos mil noventa e cinco reais e onze centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/06/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 569/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa S.R. DUTRA - EPP, com sede na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone 
(44) 3019-5160, inscrita no CNPJ sob nº 12.244.761/0001-78.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 53/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e 
correlatos para atender as Secretarias, Divisões e demais órgãos da Prefeitura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 21.964,00 
(Vinte e um mil novecentos e sessenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Maio de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 573/2017 - LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa S.R. DUTRA - EPP, com sede na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone 
(44) 3019-5160, inscrita no CNPJ sob nº 12.244.761/0001-78.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 194/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 31,50 
(Trinta e um reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/10/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Maio de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 605/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS 
E MALHAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. 
Brasil, 7224, Centro, CEP 85.801-001, telefone (45) 3324-4044, na cidade de 
Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.862.666/0001-72  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 207/2016.
OBJETO: Aquisição de rouparia hospitalar para utilização nas Unidades Básicas 
de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
26.110,25 (Vinte e seis mil cento e dez reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/08/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Maio de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 608/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  I. SILVA – EQUIPAMENTOS PARA ESCRI-
TORIO - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Prefeito De-
vete de Paula Xavier, 1348, fundos, na cidade de Campo Mourão, estado do 
Paraná, CEP 87302-190, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.230.568/0001-73.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 89/2017.
OBJETO: Aquisição de mobiliários em geral para atendimento das necessidades 
do Paço Municipal, Secretaria de Educação, Saúde e Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.065,00 (Dois mil e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Maio de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 609/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  COMPUSTAR INFORMÁTICA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. São Paulo, 1024, Zona 02, 
CEP 87200-426, telefone (44) 3629-4679, na cidade de Cianorte, Estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.169.444/0001-80.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 64/2017.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamen-
tos e prestação de serviços de instalação de sistema de monitoramento por câ-
meras no Paço Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
149.662,97 (Cento e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e 
noventa e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Maio de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 611/2017 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  MUNDIAL FOGOS LTDA - ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rodovia PR 489, 9987, lote 16-C, Jardim 
Universitério, na cidade de Umuarama, no estado do Paraná, CEP 87508-210, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.203.347/0001-80.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 113/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para locação de Som, Palco, Iluminação, 
Cenário e Gerador para atender os cantores que farão shows no Centro de Even-
tos Carlos Yoshito Mori, durante as festividades em comemoração ao 64º Ani-
versário de Cianorte, que acontecerá entre os dias 22 a 30 de Julho do corrente 
ano.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 612/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28 e a empresa LAINE ASSESSORIA E TREINA-
MENTO LTDA -ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida 
José Custódio de Oliveira Nº 704, térreo, na cidade de Campo Mourão, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 08.245.733/0001-06.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 99/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de espetáculo artístico per-
formático com tema Literário e contação de histórias durante a 2ª Festa Literária 
de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/07/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 615/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & 
CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Perna-
mbuco, 180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 118/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e sacolas para o Projeto Técnico 
Social no Residencial Manoel Ruiz e para o Programa ACESSUAS.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.973,21 (Quinze mil novecentos e setenta e três reais e vinte e um centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 618/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CASA DAS FECHADURAS BOLINHA 
LTDA - EPP, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua Uberaba, 
35, Zona 03, CEP 87.209-046, telefone (44) 3631-6366, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.139.005/0001-50.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 81/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para locação de sistema de Câmeras de Mo-
nitoramento na área externa do Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante 

as festividades em comemoração ao 64º Aniversário de Cianorte, que acontecerá 
entre os dias 22  a  30 de Julho do corrente ano.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
17.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 624/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CLEBERSON SCHIAVO & CIA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Rua Rodovia PR 323, Km 223, 2800, fundos, CEP 87211-400, telefo-
ne (44) 3631-5499, inscrita no CNPJ sob nº 11.275.882/0001-14. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 166/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de empresa para prestação de ser-
viços mecânicos, elétrica, funilaria, lubrificação e tapeçaria em veículos do Cor-
po de Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.575,50 (Cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/06/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 635/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BELUCO METALURGICA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1451, CEP 
87.210-018, telefone (44) 3631-5225, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.041.889/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 21/2017.
OBJETO: Aquisição de Materiais e Serviços de Metalúrgica para manutenção 
e reparos dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.809,00 (Dezenove mil oitocentos e nove reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 636/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP, 
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323, Km 223, 
lote982 B, CEP 87.211-400, telefone (44) 3631-5115, inscrita no CNPJ sob nº 
81.229.346/0001-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 51/2017.
OBJETO: Contratação de serviços de embuchamento de concha, cambagem, 
caster, alinhamento de caminhões e demais serviços correlatos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
62.145,00 (Sessenta e dois mil cento e quarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de Maio de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
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I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
64/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 92/2017, concernente a Con-
tratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e prestação 
de serviços de instalação de sistema de monitoramento por câmeras no Paço 
Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa COMPUSTAR IN-
FORMÁTICA LTDA - EPP como vencedora do lote único no valor total de R$ 
149.662,97 (Cento e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e 
noventa e sete centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
69/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 101/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de peças e 
prestação de serviços para a manutenção de implementos agrícolas.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: A CAMPANERUTTI 
& CIA LTDA - EPP como vencedora do item 01 no valor total de R$ 4.319,00 
(Quatro mil trezentos e dezenove reais); e, J A DE FREITAS E CIA LTDA - ME 
como vencedora dos lotes 02-03-04 no valor total de R$ 16.150,00 (Dezesseis 
mil cento e cinquenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
77/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 111/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição e instalação de cronotacógrafo, peças e 
correlatos para os veículos da SMEC. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa ROCCÃO PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP como vencedora do lote único 
no valor total de R$ 91.345,77 (Noventa e um mil trezentos e quarenta e cinco 
reais e setenta e sete centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
81/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 115/2017, concernente a Con-
tratação de empresa para locação de sistema de Câmeras de Monitoramento na 
área externa do Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as festividades 
em comemoração ao 64º Aniversário de Cianorte, que acontecerá entre os dias 
22  a  30 de Julho do corrente ano. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CASA DAS FECHADU-
RAS BOLINHA LTDA - EPP como vencedora do item único no valor total de 
R$ 17.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
89/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 125/2017, concernente a 
Aquisição de mobiliários em geral para atendimento das necessidades do Paço 
Municipal, Secretaria de Educação, Saúde e Bem Estar Social. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: C K YOKOTA MO-

VEIS -ME como vencedora do lote 01 no valor total de R$ 122.990,00 (Cento 
e vinte e dois mil novecentos e noventa reais); A.PAZINATO MARINGÁ – ME 
como vencedora dos lotes 02-03-04 no valor total de R$ 12.084,53 (Doze mil 
oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); e, I. SILVA – EQUIPAMEN-
TOS PARA ESCRITORIO - EPP como vencedora do lote 05 no valor total de 
R$ 2.065,00 (Dois mil e sessenta e cinco reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
99/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 140/2017, concernente a Con-
tratação de empresa para apresentação de espetáculo artístico performático com 
tema Literário e contação de histórias durante a 2ª Festa Literária de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa LAINE ASSESSORIA 
E TREINAMENTO LTDA -ME como vencedora do item único no valor total de 
R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 868/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CLAUDINEI SOARES 
DA ROCHA & CIA LTDA - EPP, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 26/2016.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, 
inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente represen-
tado 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: CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jaracatiá 253 A, Município 
de Japurá, estado do Paraná, CEP 87.225-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.326.878/0001-35, telefone (44) 3635-1139, neste ato representado por seu 
sócio administrador, o Sr. Claudinei Soares Da Rocha, residente e domiciliado 
no Município de Japurá-PR, portador da Cédula de Identidade nº 6.594.891-5 e 
inscrito no CPF/MF nº 023.076.819-90.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o pra-
zo de execução para 27/06/2017 e ACRESCENTAR ao contrato o valor de R$ 
73.881,16 (setenta e três mil oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) 
decorrentes de alteração de serviços a serem executados.
1.1 O contrato passa a vigorar com valor acumulado de R$ 643.858,14 
(seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze 
centavos).
 Cláusula Segunda: Dotação Orçamentária:
08.02.10.301.0007.1.056 – Construção de Unidade Básica de Saúde na Zona 
02 – 449051 – Fonte 303.
08.02.10.301.0007.1.056 – Construção de Unidade Básica de Saúde na Zona 
02 – 449051 – Fonte 500.
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, 25 de maio de 2017.

   Claudinei Soares Da Rocha                               Claudemir Romero Bongiorno
 CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP    Prefeito                            
                Contratada                                                             Contratante 

 

  
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 164/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 70/2017, homologado 
em 24/05/2017. 
Valor Homologado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de 
serviços elétricos e mecânicos para a manutenção dos veículos leves, 
caminhões e caminhonetes da frota da Secretaria de Meio Ambiente.  
Empresa: CIADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Lote Tabela Descrição Percentual de 

desconto % 
Valor Estimado 

R$ 
1 11 Caminhão Ford Cargo placa: ATR-6019 (elétrica) 65,00 8.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de Maio de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 177/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 77/2017, homologado 
em 31/05/2017. 
Valor Homologado: R$ 91.345,77 (Noventa e um mil trezentos e quarenta 
e cinco reais e setenta e sete centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição e instalação de 
cronotacógrafo, peças e correlatos para os veículos da SMEC.  
Empresa: ROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA 
- EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição – LOTE 01 Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
1 50 UN serviço de calibragem de tacógrafo 180,00 9.000,00 
2 50 UN serviço de instalação de kit lacre 4,26 213,00 
3 50 UN serviço metrológico de ensaio 117,25 5.862,50 
4 50 UN serviço metrologico de selagem 83,49 4.174,50 
5 23 pç agulha dist e tempo 1d 125 mtco 1390 - 6882 83,49 1.920,27 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 164/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 70/2017, homologado 
em 24/05/2017. 
Valor Homologado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de 
serviços elétricos e mecânicos para a manutenção dos veículos leves, 
caminhões e caminhonetes da frota da Secretaria de Meio Ambiente.  
Empresa: CIADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Lote Tabela Descrição Percentual de 

desconto % 
Valor Estimado 

R$ 
1 11 Caminhão Ford Cargo placa: ATR-6019 (elétrica) 65,00 8.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de Maio de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 177/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 77/2017, homologado 
em 31/05/2017. 
Valor Homologado: R$ 91.345,77 (Noventa e um mil trezentos e quarenta 
e cinco reais e setenta e sete centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição e instalação de 
cronotacógrafo, peças e correlatos para os veículos da SMEC.  
Empresa: ROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA 
- EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição – LOTE 01 Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
1 50 UN serviço de calibragem de tacógrafo 180,00 9.000,00 
2 50 UN serviço de instalação de kit lacre 4,26 213,00 
3 50 UN serviço metrológico de ensaio 117,25 5.862,50 
4 50 UN serviço metrologico de selagem 83,49 4.174,50 
5 23 pç agulha dist e tempo 1d 125 mtco 1390 - 6882 83,49 1.920,27 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição – LOTE 01 Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

6 8 pç agulha velocidade 1308 - 1658 65,00 520,00 
7 9 pç alongador de redutor curto 55mm - 1627 35,00 315,00 
8 8 pç cabo velocimetro 277 mts mb - 966 135,00 1.080,00 
9 11 pç cj chicote completo com tomada - 7274 181,50 1.996,50 
10 8 pç cj chicote interno tacografo (completo) - 990104010f - 1107 75,00 600,00 
11 2 pç cj circuito flexivel gaveta 1d mtco - 5678 250,00 500,00 
12 20 pç cj fechadura completa 1318 - c18011400000f - 1763 95,00 1.900,00 
13 1 pç cj fechadura completa longa 1308 - 131889019f - 1689 65,00 65,00 
14 20 pç cj lamina 7 dias 1318 - 1770 85,00 1.700,00 
15 9 pç cj lamina 7d 1308/1310 - 968 00 45,00 405,00 
16 8 pç cj magnetico w 1000 - 125004004f - 1864 380,00 3.040,00 
17 1 pç cj magnetico w 623 - 125004005f - 2086 380,00 380,00 
18 10 pç cj odometro 1308 - 977 93,50 935,00 
19 20 pç cj odometro 1318 - t18020700001f - 1963 145,00 2.900,00 
20 28 pç cj pena velocidade 1d/125 1318 - 6321 55,00 1.540,00 
21 8 pç cj ponte de contato - 976 40,00 320,00 
22 8 pç cj ponteiro 1318 - 1779 56,00 448,00 
23 10 pç cj relogio 1d 1308 - 1692 650,00 6.500,00 
24 15 pç cj relogio 1d 1318 - t18010600001f - 2968 650,00 9.750,00 
25 16 pç cj tomada tco eletronico - 215992022f - 1753 155,00 2.480,00 
26 8 pç cj transmissao w 1.0 - 1865 82,00 656,00 
27 1 pç cj transmissao w.623 - 125092011f - 1671 82,00 82,00 
28 6 UN cronotacógrafo eletrônico 2.200,00 13.200,00 
29 60 Cx. disco diagrama 1d 125km - 2437, caixa com 100 unidades 42,00 2.520,00 
30 60 Cx. disco diagrama 1d 180km - 3650, caixa com 100 unidades 80,00 4.800,00 
31 60 Cx. disco diagrama 7d 125km - 3333, caixa com 70 unidades 55,00 3.300,00 
32 1 pç duplicador de pulso - 4247 380,00 380,00 
33 2 pç eixo guia mtco 1390 - 5145 45,00 90,00 
34 1 pç ima relogio mtco 1390 - 3817 122,00 122,00 
35 8 pç interm rosca m 18x1 5(mb) - 1681 15,00 120,00 
36 10 pç kit lacre reparo 1308 - 970 25,00 250,00 
37 23 pç kit lacre reparo 1318 - t18020105100f - 1782 0 45,00 1.035,00 
38 18 pç kit lacre reparo 1390 mtco - 5878 20,00 360,00 
39 9 pç porca redutor - 1872 39,00 351,00 
40 10 pç sensor hall 4 pinos - 1754 380,00 3.800,00 
41 2 pç sensor indutivo gmc/volkswagem 4 fios - 7371 650,00 1.300,00 
42 3 pç trilho carcaca mtco - 3721 145,00 435,00 

Total geral de R$ 91.345,77 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Maio de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 178/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 69/2017, homologado 
em 31/05/2017. 
Valor Homologado: R$ 4.319,00 (Quatro mil trezentos e dezenove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças e prestação de serviços para a manutenção de 
implementos agrícolas.  
 

 

Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição lote 01 – roçadeira marca Tatu Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor 
Total 
R$ 

1 1 UN eixo cardã. AEMCO   125,40  125,40 
2 2 UN cruzeta do eixo cardã. SPICER   16,70  33,40 
3 4 UN flange. SPICER   26,60  106,40 
4 1 UN caixa do mancal. TATU   235,60  235,60 
5 1 UN coroa e pinhão. KL   666,55  666,55 
6 2 UN rolamento do pinhão. FAG   47,50  95,00 
7 2 UN rolamento da coroa. FAG   41,80  83,60 
8 3 UN conjunto de correia (contendo três correias). GATES   14,44  43,32 
9 2 UN polia de 3 estria. KORBRAS   266,00  532,00 
10 20 UN facão. TATU   68,40  1.368,00 
11 2 UN parafuso do facão. TATU   20,90  41,80 
12 1 UN mancal do facão. TATU   121,60  121,60 
13 2 UN rolamento do mancal do facão. TINKEM   45,60  91,20 
14 2 UN pino de engate da roçadeira. TATU   22,80  45,60 
15 2 UN deslizantes. TATU   96,90  193,80 
16 1 UN roda guia. TATU   159,60  159,60 
17 3 UN serviço de trocar correia. -   48,11  144,33 
18 1 UN serviço de manutenção de cardã. -   57,00  57,00 
19 1 UN serviço de manutenção de mancal. -   68,40  68,40 
20 1 UN serviço de manutenção em deslizante e roda guia. -   106,40  106,40 
   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.319,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Maio de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 356/2016 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 220/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 117.314,00 (Cento e dezessete mil trezentos e 
quatorze reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 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$ 

1 400 UN 

abacaxi - unidade, tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas 

anormais, batidas ou rachaduras, exsudação e ataque de 
insetos, sendo que as folhas da coroa devem estar verdes e 

erguidas. 

BELA 
VISTA 2,99 1.196,00 

 

 

Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição lote 01 – roçadeira marca Tatu Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor 
Total 
R$ 

1 1 UN eixo cardã. AEMCO   125,40  125,40 
2 2 UN cruzeta do eixo cardã. SPICER   16,70  33,40 
3 4 UN flange. SPICER   26,60  106,40 
4 1 UN caixa do mancal. TATU   235,60  235,60 
5 1 UN coroa e pinhão. KL   666,55  666,55 
6 2 UN rolamento do pinhão. FAG   47,50  95,00 
7 2 UN rolamento da coroa. FAG   41,80  83,60 
8 3 UN conjunto de correia (contendo três correias). GATES   14,44  43,32 
9 2 UN polia de 3 estria. KORBRAS   266,00  532,00 
10 20 UN facão. TATU   68,40  1.368,00 
11 2 UN parafuso do facão. TATU   20,90  41,80 
12 1 UN mancal do facão. TATU   121,60  121,60 
13 2 UN rolamento do mancal do facão. TINKEM   45,60  91,20 
14 2 UN pino de engate da roçadeira. TATU   22,80  45,60 
15 2 UN deslizantes. TATU   96,90  193,80 
16 1 UN roda guia. TATU   159,60  159,60 
17 3 UN serviço de trocar correia. -   48,11  144,33 
18 1 UN serviço de manutenção de cardã. -   57,00  57,00 
19 1 UN serviço de manutenção de mancal. -   68,40  68,40 
20 1 UN serviço de manutenção em deslizante e roda guia. -   106,40  106,40 
   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.319,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Maio de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 356/2016 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 220/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 117.314,00 (Cento e dezessete mil trezentos e 
quatorze reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 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$ 

1 400 UN 

abacaxi - unidade, tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas 

anormais, batidas ou rachaduras, exsudação e ataque de 
insetos, sendo que as folhas da coroa devem estar verdes e 

erguidas. 

BELA 
VISTA 2,99 1.196,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 2.200 UN 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,30 2.860,00 

3 2.200 UN 

almeirão - maço, tamanho médio, cor verde, aparência 
viçosa e saudável, sem pontos escuros, firmes e bem 

desenvolvidas, estar livre de enfermidades e insetos, não 
estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 

6/99, de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,48 5.456,00 

4 1.500 UN 

arroz agulhinha tipo 01 - pacote de 5 quilos, de acordo com 
as nta 02 e 33, longo, fino, constituído de grãos saudáveis 

permitindo-se apenas até 5% de grãos quebrados de acordo 
com a legislação vigente, com umidade máxima de 12%, 

isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais 
e vegetais, validade mínima de 6 meses, com certificado de 

classificação. 

IDEAL 9,98 14.970,00 

6 1.700 Kg 
abóbora cabotiá - quilo, grau de amadurecimento médio, 

casca brilhante e de cor característica, sem perfurações ou 
pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 

BELA 
VISTA 2,49 4.233,00 

10 600 Kg 

abobrinha - pacote de 1 quilo, embalada em saco plástico 
de polietileno transparente, de boa qualidade, tipo menina, 

tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais 
terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo 

com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 3,48 2.088,00 

11 50 UN 
azeitona verde com caroço - embalagem de vidro com peso 
mínimo de 80grs, ingredientes: azeitonas, salmoura (água e 

sal) e acidulante ácido cítrico. 
HUBER 4,75 237,50 

12 1.500 Kg 

batata - pacote de 1 quilo, embalado em saco de polietileno 
transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverá ser procedente de 

espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 

006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 4,38 6.570,00 

13 100 UN 
batata palha - pacote com 500grs, crocante, sequinha, 
ingredientes: batata, gordura vegetal e sal, não contém 

glúten. 
HUBER 8,09 809,00 

14 600 Kg 
batata doce - pacote com 1 quilo, aparência natural, sem 

lesões, fresca, deverão ser procedentes de espécimes 
vegetais genuínos e sãos. 

BELA 
VISTA 2,18 1.308,00 

15 100 Kg 

bacon suíno - quilo, defumado, de primeira qualidade, 
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer 

substância nociva, odores estranhos, prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega, conforme 

registro no mapa esif. 

FRIMESA 14,98 1.498,00 

17 600 UN 

brócolis - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,29 2.574,00 

18 200 Kg 

berinjela - pacote com 1 quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. 

BELA 
VISTA 2,58 516,00 

19 1.000 Kg 

beterraba - pacote com 1 quilo, embaladas em saco 
plástico de polietileno transparente, sem folhas, sendo de 

primeira qualidade, bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície, de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,99 2.990,00 

22 1.000 UN 

couve - maço, tipo manteiga, tamanho médio, talo verde ou 
roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas, bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,48 2.480,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

24 1.500 Kg 

cenoura - pacote com 1 quilo, embalados em saco plástico 
de polietileno transparente, tamanho médio a grande, 
aparência natural, sem fungos, sem manchas escuras, 

estar livre de enfermaidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 

que afete a sua aparência, não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 
de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 3.435,00 

26 500 Kg 

chuchu - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, de primeira qualidade, tamanho e 

colocração uniforme, livres de materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,78 890,00 

27 500 Kg 

cebola - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 

lesões, aparência natural, fresca, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 
de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 1.145,00 

28 1.000 Kg 

coxa e sobre-coxa de frango - valor por quilo, congelada, 
separada em pacotes com no máximo 5 quilos, a 

temperatura deve ser inferior a -18.ºc), aspecto próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor 

próprios, embalagem em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade 

do produto, número do registro no ministério da 
agricultura sif/dipoa e selo de inspeção sim, sie ou sif, 

deverá ser transportado em carro refrigerado ou em caixas 
de isopor em condições higiênicas ideais ao transporte. 

SOMAVE 4,98 4.980,00 

29 600 Kg 

carne bovina in natura lagarto/posta branca - pacote com 
1 quilo, cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos 
de polietileno transparente, devem conter selo de inspeção 
sim, sie ou sif, embalado, com etiqueta informando peso, 

data de fabricação e validade. 

CEZAR 
CARNES 16,69 10.014,00 

33 100 Kg canjica - pacote com 1 quilo, constituída de grãos 
saudáveis e sem caruncho. AMAFIL 2,30 230,00 

34 500 UN 

couve-flor - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,89 2.445,00 

35 100 Pct 

creme de cebola- pacote com 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cebola, 

sal, gordura vegetal, maltodextrina, pimenta do reino preta, 
realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectante 

dióxido de silício, corante caramelo iv e aromatizante. 

MAGGI 4,30 430,00 

36 500 Dz 

ovos de galinha - dúzia, embalados em caixa de papelão, 
contendo a data de fabricação que não deve ser maior que 

2 dias, com tamanho médio/grande, cor e conformação 
uniforme, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, 

apresentando cor branca, casca limpa e intacta, isenta de 
umidade externa anormal, mofo ou cheiro desagradável, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 

18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

FAMILIA 3,98 1.990,00 

37 500 UN 

ervilha em conserva - embalagem com peso aproximado de 
200grs, reidratada, em conserva, acondicionada em 

recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 200grs de peso líquido 

drenado, a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto, o produto deverá apresentar validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega. 

QUERO 1,40 700,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

24 1.500 Kg 

cenoura - pacote com 1 quilo, embalados em saco plástico 
de polietileno transparente, tamanho médio a grande, 
aparência natural, sem fungos, sem manchas escuras, 

estar livre de enfermaidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 

que afete a sua aparência, não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 
de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 3.435,00 

26 500 Kg 

chuchu - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, de primeira qualidade, tamanho e 

colocração uniforme, livres de materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,78 890,00 

27 500 Kg 

cebola - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 

lesões, aparência natural, fresca, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 
de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 1.145,00 

28 1.000 Kg 

coxa e sobre-coxa de frango - valor por quilo, congelada, 
separada em pacotes com no máximo 5 quilos, a 

temperatura deve ser inferior a -18.ºc), aspecto próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor 

próprios, embalagem em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade 

do produto, número do registro no ministério da 
agricultura sif/dipoa e selo de inspeção sim, sie ou sif, 

deverá ser transportado em carro refrigerado ou em caixas 
de isopor em condições higiênicas ideais ao transporte. 

SOMAVE 4,98 4.980,00 

29 600 Kg 

carne bovina in natura lagarto/posta branca - pacote com 
1 quilo, cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos 
de polietileno transparente, devem conter selo de inspeção 
sim, sie ou sif, embalado, com etiqueta informando peso, 

data de fabricação e validade. 

CEZAR 
CARNES 16,69 10.014,00 

33 100 Kg canjica - pacote com 1 quilo, constituída de grãos 
saudáveis e sem caruncho. AMAFIL 2,30 230,00 

34 500 UN 

couve-flor - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,89 2.445,00 

35 100 Pct 

creme de cebola- pacote com 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cebola, 

sal, gordura vegetal, maltodextrina, pimenta do reino preta, 
realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectante 

dióxido de silício, corante caramelo iv e aromatizante. 

MAGGI 4,30 430,00 

36 500 Dz 

ovos de galinha - dúzia, embalados em caixa de papelão, 
contendo a data de fabricação que não deve ser maior que 

2 dias, com tamanho médio/grande, cor e conformação 
uniforme, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, 

apresentando cor branca, casca limpa e intacta, isenta de 
umidade externa anormal, mofo ou cheiro desagradável, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 

18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

FAMILIA 3,98 1.990,00 

37 500 UN 

ervilha em conserva - embalagem com peso aproximado de 
200grs, reidratada, em conserva, acondicionada em 

recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 200grs de peso líquido 

drenado, a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade 
do produto, o produto deverá apresentar validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega. 

QUERO 1,40 700,00 
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

38 700 Sa 

extrato de tomate - sachê de 1.020 quilo cada, embalagem 
secundária com 12 unidades, sem conservantes, de acordo 
com as nta 02 e 32, duplos concentrados, preparado com 

frutos, maduros e escolhidos, sãos, sem pele e sem 
sementes, isento de fermentações e não indicar 

processamento defeituoso, podendo conter adição de 1 
(um)% de açúcar e 5 (cinco)% de cloreto de sódio, 

apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33 (trinta e três)% pp, validade mínima de 12 

meses. 

CIAFRIOS 5,00 3.500,00 

40 80 UN 

farinha de trigo - pacote com 5 quilos, especial, sem 
fermento, embalada em saco transparente, limpo, não 

violado, resistente, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, o produto deverá apresentar validade mínima de 

70 dias a partir da data de entrega de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

COAMO 9,46 756,80 

43 50 Kg farinha de rosca - pacote com 1 quilo, feita com pão de 
trigo triturado. 

DELA 
TORRE 3,98 199,00 

44 20 Pct folha de louro - pacote com 30grs, condimento, seco em 
folhas. 

DELA 
TORRE 1,29 25,80 

46 100 Kg 

farinha de mandioca - pacote com 1 quilo, fina, branca, 
crua, embalada em pacote plástico, transparente, limpo, 

não violado, resistente, acondicionado em fardos, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto, deverá apresentar 
validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega, de 

acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

AMAFIL 3,65 365,00 

48 800 Kg 

filé de peito de frango congelado - valor por quilo, sem osso, 
o produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo ministério da agricultura, possuir registro 
nos órgãos de inspeção sanitária, transporte fechado 

refrigerado conforme legislação vigente, o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 

entrega. 

SOMAVE 6,70 5.360,00 

50 200 Kg 

fubá de milho mimoso - pacote com 1 quilo, obtido de 
grãos sadios, coloração homogênea, ausência de matéria 

estranha e odores estranhos, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, data de 

fabricação máxima de 30 dias. 

JANDAIA 2,10 420,00 

51 500 Cx. 

gelatina em pó sabores diversos - caixa com peso 
aproximado de 85grs, com açúcar, aromatizante, podendo 

ser adicionada de corantes naturais, acondicionada em 
sacos plásticos, íntegros, resistentes, acondicionados em 
caixas limpas, íntegras e resistentes, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega, resolução n.º 60 de 

2002. 

UNIÃO 0,94 470,00 

52 20 Kg gengibre - pacote com 1 quilo, raiz integrante da família 
das zingiberaceae. 

BELA 
VISTA 5,49 109,80 

53 100 Kg 

lingüiça defumada, tipo calabresa - embalagem com 1 
quilo, lingüiça defumada, calabresa, preparada com carne 
não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, 
firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração 
adequada acondicionada em saco de polietileno, com 

validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, 
suas condições deverão estar de acordo com a nta 05 

(decreto n.º 12.486 de 20/10/78), instrução normativa n.º 
04 de 31/03/00, sda e suas posteriores alterações. 

FRIMESA 9,68 968,00 

54 200 Kg 

lingüiça toscana - valor por quilo, separada em pacotes de 
5 quilos, acondicionadas em saco plástico transparente 

devidamente fechados, carne e condimentos com aspecto 
normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas 

e larvas, mantidas em temperatura de refrigeração 
adequada e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta 05 (decreto n.º 12.486 de 20/10/78). 

FRIMESA 7,96 1.592,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

56 300 Kg 

limão tahiti - pacote com 1 quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, de aparência viçosa, 

cor verde de ótima qualidade, sem defeitos, intactos, firmes 
e bem desenvolvidos, deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 3,98 1.194,00 

62 500 UN 

margarina - embalagem com 500grs, com 80% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de outras características 
indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada, embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega com registro no ministério da agricultura, 

sif/dipoa. 

PRIME 3,24 1.620,00 

67 80 Kg 

mandioca salsa - pacote com 1 quilo, sem lesões, aparência 
natural, fresca, deverão ser procedentes de espécies 

vegetais genuínas e sãos, deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 15,28 1.222,40 

68 200 Kg 

melão - quilo, tamanho grande, viçoso e saudável, cor 
amarela, com polpa firme e intacta, livres de enfermidades, 

defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica 
oriundo do manuseio, suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,78 756,00 

69 250 Kg 
milho verde in natura - pacote com 1 quilo, sem palha, 
espiga de primeira qualidade, tamanho médio a grande, 

íntegra e sem fungos. 

BELA 
VISTA 4,29 1.072,50 

70 80 Kg 
maçã tipo gala ou fuji - pacote com 1 quilo, de primeira 

qualidade, fresca, tamanho médio, grau médio de 
amadurecimento, firme, casca lisa, sem machucados. 

BELA 
VISTA 6,48 518,40 

71 150 Kg 
mamão formosa - pacote com 1 quilo, firme, com grau de 

amadurecimento médio, sem pontos machucados ou 
murchos, escuros ou com bolor, cor característica. 

BELA 
VISTA 3,98 597,00 

73 50 Cx. 

óleo refinado de soja - caixa contendo 20 unidades com 
900ml cada, de acordo com as nta 02 e 50, validade 

minima de 12 meses, a partir da data de fabricação que 
não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. 

COAMO 55,80 2.790,00 

74 50 Kg 

pimentão verde - pacote com 1 quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 5,38 269,00 

75 1.400 Kg 

pão francês - pacote com 1 quilo, formato fusiforme com 
adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, 

sal e fermento químico, deverão ser acondicionadas em 
sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de 

forma que o produto seja entregue íntegro, o produto 
deverá apresentar validade mínima de 24 horas após a 

entrega, pesando 50grs no mínimo cada unidade. 

KIPÃO 6,80 9.520,00 

78 30 UN papel alumínio - de uso culinário, embalagem medindo 
30cm x 15mts. GIOPACK 5,75 172,50 

79 80 Cx. palito de madeira - caixa com 100 unidades, formato roliço, 
para higiene dental, medindo 6cm de comprimento cada. GINA 0,50 40,00 

82 120 Kg 

quiabo - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, liso, de boa qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo 

do transporte (rachaduras e cortes), de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 7,19 862,80 

83 70 Kg 

queijo mussarela - quilo, de primeira qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 

consumo, acondicionado em caixas lacradas, a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no ministério 
da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif, o 
produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega e as fatias em lâminas deverão 

pesar aproximadamente 30grs cada. 

ROHDEN 21,89 1.532,30 

84 50 Pct queijo parmesão ralado - pacote com 50grs, ralado, com 
validade na embalagem. IPANEMA 1,80 90,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

85 500 UN 

repolho extra - cabeça (quilo), sem defeitos que afetem sua 
aparência, embalados em sacos de polietileno 

transparente, a unidade deverá estar limpa, sem folhas 
verdes, ou seja, a cabeça deverá estar com suas folhas 

firmes na formação, deverá ser bem formado, sem defeitos, 
com folhas verdes claras sem traços de descoloração 

turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão 
apresentar coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, deverá ser procedente de espécies vegetais 

genuínos e sãos, deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,38 1.190,00 

86 100 UN 

repolho roxo - cabeça (quilo), tamanho médio, primeira 
qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas e com coloração uniforme, livres de 
terra nas folhas externas, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 6,58 658,00 

87 500 UN 

rúcula - unidade (pé), produtos sãos, limpos, de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 

descoloração e turgescência, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. 

BELA 
VISTA 2,98 1.490,00 

88 500 UN 

salsa fresca - unidade (maço), talos e folhas inteiras, 
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, firmes e 
bem desenvolvidas, maço com aproximadamente 300grs, 

de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,18 590,00 

89 100 Kg 
sal fino e iodado - pacote com 1 quilo,  contendo cloreto de 
sódio, iodato de potássio, anti-umectante auui, conforme 

legislação vigente. 
UNIÃO 0,89 89,00 

91 100 Kg 

vagem - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, curta, tipo extra aa, tamanho e 
coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade 
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
de manuseio ou transporte, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 8,99 899,00 

95 30 Cx. 
chá de camomila - caixa com 10 saquinhos 

aproximadamente, prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

LEÃO 2,87 86,10 

96 30 Cx. 
chá de erva doce - caixa com 10 saquinhos 

aproximadamente, prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

LEÃO 2,87 86,10 

97 100 UN 

vinagre de álcool - embalagem primária: frasco com 500ml, 
embalagem secundária: caixa de papelão resistente ou 

xilicado plástico resistente, prazo de validade mínimo de 16 
meses a contar do prazo de entrega. 

CHERMIN 1,58 158,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 357/2016 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 220/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 67.675,50 (Sessenta e sete mil seiscentos e setenta 
e cinco reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: DAD SUPERMERCADOS 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$ 

5 100 Kg 

achocolatado em pó - embalagem de 1 quilo, energizado com 
9 vitaminas, produto de primeira linha, acondicionado em 

embalagem atóxica, ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro 
de leite em pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, 

aroma imitação de baunilha, vitaminas e sal. 

JANDAIA 9,37 937,00 

7 300 Kg 

alho - pacote de 1 quilo, embalado em saco de polietileno 
transparente, classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima qualidade, sem defeitos, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão apresentar 
coloração e tamanho uniforme e típica da variedade, os 

produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 
18 da portaria cvs n.º 006/99 de 10/03/99. 

CIALHO 21,46 6.438,00 

9 1.500 Kg 

acém bovino moído - quilo, passado duas vezes no processo 
de moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco) % de gordura, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco 
plástico transparente de polietileno, atóxico, e duas 

condições deverão estar de acordo com a  nta 3 (decreto 
12486 de 20/10/78 e ma 2244/97). 

JR 15,21 22.815,00 

16 4.000 Pct 

biscoito de maisena sem gordura trans - pacote com 400grs, 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 

fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar 
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos 

químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), 
acidulante ácido láctico, melhorador de farinha protease (ins 
1101 i) e aromatizante, contém glúten, massa bem assada, 
sem recheio e sem cobertura, cor, cheiro e sabor próprios, 

com validade mínima de 6 meses. 

LIANE 3,77 15.080,00 

25 1.000 UN 

cebolinha - maço, folhas inteirinhas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas, maço de aproximadamente 
300grs (sem raízes), de acordo com a resolução n.º 12/78 da 

cnnpa. 

IN 
NATURA 1,17 1.170,00 

60 300 UN 

maionese - embalagem com 500grs, emulsão cremosa, 
obtida com ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, 

substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência 
cremosa, amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento 

de sujidades e seus ingredientes em perfeito estado de 
conservação, de acordo com a rdc n.º 276/2005. 

PURITY 4,47 1.341,00 

63 200 Pct 

massa para lasanha - pacote com 500grs, ingredientes: 
farinha de trigo especial, água, sal, ovos, fibra vegetal, 
vitamina c, beta caroteno equivalente a 2000-400ui de 
vitamina a por quilo, contém conservante propionato de 

cálcio. 

GALO 5,14 1.028,00 

64 500 UN 

milho verde em conserva - embalagem com 200grs, íntegra, 
resistente, vedado hermeticamente e limpa, embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, o produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega, registro no ministério da  agricultura, de acordo 

com a nta 31 (decreto n.º 12.486/78). 

LAR 1,68 840,00 

65 700 Kg 

mandioca - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico 
de polietileno transparente, tipo branca/amarela, de 

primeira qualidade, raízes grandes, no grau normal de 
evolução no tamanho, sabor e cor próprio da espécie, 

uniforme, fresca, sem casca, inteiras, sem ferimentos ou 
defeitos, não fibrosa, livres da maior parte possível de terra e 

corpos estranhos aderente à superfície externa e isenta de 
umiade, de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

IN 
NATURA 2,95 2.065,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

76 50 Kg 

presunto de carne suína cozido - quilo, sem capa de 
gordura, fatiado no dia da entrega, a embalagem original 
deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas, a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no ministério da agricultura sif/dipoa e 

carimbo de inspeção no sif, deverá apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da data de entrega, pesando 

aproximadamente 30grs por fatia. 

FRIMESA 16,83 841,50 

93 4.000 Pct 

biscoito  tipo creacker integral - mínimo de 1,5grs de fibras 
totais na porção de 30grs, embalagem primária: pacote com 

no mínimo 300grs e máximo 500grs, embalagem 
secundária: caixa de papelão resistente, prazo de validade 

mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

LIANE 3,78 15.120,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 358/2016 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 220/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.112,70 (Seis mil cento e doze reais e setenta 
centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - 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$ 

8 120 UN 
amido de milho - pacote de 1 quilo, farinha feita de amido do 

milho, embalagem íntegra, devendo apresentar validade 
mínima de 9 meses da data da entrega. 

D’MILLE 
  3,90  

468,00 

20 100 Pct 

colorífico - pacote com 500grs, de acordo com as nta 02 e 85, 
constituído de mistura de fubá ou farinha de mandioca com 

urucum em pó ou extrato oleoso de urucum, sal e óleos 
comestíveis, aparência pó fino, cor alaranjada, validade 

mínima de 12 meses. 

D’MILLE 

  2,20  

220,00 

23 800 UN 

creme de leite - embalagem com no mínimo 300grs, origem 
animal, embalado em lata ou tetrapack, limpa, isenta de 

ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número 
do lote, quantidade do produto, atender as exigências do 

ministério da agricultura e dipoa, conforme portaria 369 de 
04/09/97 e do regulamento da inspeção industrial e sanitária 

de produtos de origem animal, deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

LIDER 

  2,87  

2.296,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

76 50 Kg 

presunto de carne suína cozido - quilo, sem capa de 
gordura, fatiado no dia da entrega, a embalagem original 
deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, acondicionado em 

caixas lacradas, a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no ministério da agricultura sif/dipoa e 

carimbo de inspeção no sif, deverá apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da data de entrega, pesando 

aproximadamente 30grs por fatia. 

FRIMESA 16,83 841,50 

93 4.000 Pct 

biscoito  tipo creacker integral - mínimo de 1,5grs de fibras 
totais na porção de 30grs, embalagem primária: pacote com 

no mínimo 300grs e máximo 500grs, embalagem 
secundária: caixa de papelão resistente, prazo de validade 

mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

LIANE 3,78 15.120,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 358/2016 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 220/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.112,70 (Seis mil cento e doze reais e setenta 
centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - 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$ 

8 120 UN 
amido de milho - pacote de 1 quilo, farinha feita de amido do 

milho, embalagem íntegra, devendo apresentar validade 
mínima de 9 meses da data da entrega. 

D’MILLE 
  3,90  

468,00 

20 100 Pct 

colorífico - pacote com 500grs, de acordo com as nta 02 e 85, 
constituído de mistura de fubá ou farinha de mandioca com 

urucum em pó ou extrato oleoso de urucum, sal e óleos 
comestíveis, aparência pó fino, cor alaranjada, validade 

mínima de 12 meses. 

D’MILLE 

  2,20  

220,00 

23 800 UN 

creme de leite - embalagem com no mínimo 300grs, origem 
animal, embalado em lata ou tetrapack, limpa, isenta de 

ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número 
do lote, quantidade do produto, atender as exigências do 

ministério da agricultura e dipoa, conforme portaria 369 de 
04/09/97 e do regulamento da inspeção industrial e sanitária 

de produtos de origem animal, deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

LIDER 

  2,87  

2.296,00  

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 400 Pct 

farinha de milho em flocos - pacote com 500grs, flocos 
grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacote plástico, 
transparente, limpo, não violado, resistente, a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade de produto e atender a validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução 

n.º 12/78 da cnnpa. 

D’MILLE 

  1,81  

724,00 

45 200 Pct 
farinha de trigo em grão para kibe - pacote com 500grs, 

acondicionado em embalagem plástica, atóxica, de primeira 
qualidade. 

D’MILLE 
  2,46  

492,00 

47 50 UN 

fermento químico tipo em pó - embalagem com 250grs, 
fermento biológico, seco, instantâneo, composto de pirofosfato 
ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de monocálcio, 

hermeticamente fechada, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partira da data da 

entrega, resolução cnnpa. 

D’MILLE 

  3,44  

172,00 

61 200 Kg 

macarrão parafuso - pacote com 1 quilo, sêmola especial, 
seca, com ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de trigo comum 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 

mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sãs, limpas e 
de boa qualidade, deverão apresentar após o cozimento cortes 

soltos de consistência macia, porém não papa ou pegajosa, 
livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais 
e vegetais, embalagem primária em saco de polietileno atóxico, 

resistente, termossoldado, validade mínima de 8 meses. 

D’MILLE 

  5,74  

1.148,00 

72 20 Pct 

orégano desidratado - pacote com 150grs, constituído de 
folhas acompanhadas ou não de pequen as unidades florais, 
sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de polietileno, 

íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, número do lote, data de 

fabricação, data de validade, quantidade do produto, o 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega na unidade, de acordo com a rdc n.º 
276/2005. 

D’MILLE 

  4,34  

86,80 

77 50 UN papel filme - de pvc para uso culinário, embalagem medindo 
28cm x 30mts. 

FLEXI 
FILME   3,16  158,00 

80 30 UN 
polvilho azedo - embalagem com 500grs, proveniente do amido 

de mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, livre de matéria terrosa e vegetais. 

D’MILLE 
  2,87  

86,10 

81 30 UN 
polvilho doce - embalagem com 500grs, proveniente do amido 

de mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e 
limpas, livre de matéria terrosa e vegetais. 

D’MILLE 
  2,51  

75,30 

90 50 Pct 
sagu tipo 1 - pacote com 500grs, embalagem de plástico 

resistente e transparente, com data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses. 

D’MILLE 
  3,73  

186,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 359/2016 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 220/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
 

 

Valor Homologado: R$ 68.830,50 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta 
reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: C & C MAIA DA SILVA CARNES 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$ 

21 1.500 Kg 

carne bovina acém pedaços - pacote com 1 quilo, 
embalado em saco de polietileno transparente, tipo 

acém, cortada em pedaços, resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, no máximo 5 (cinco)% de 

gordura, suas condições deverão estar de acordo com 
as normas técnicas de alimentação, carne de primeira 

qualidade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 14,40 21.600,00 

30 900 Kg 

carne bovina in natura costela minga - valor por quilo, 
separada em pacotes com 2 quilos, acondicionados em 

sacos plásticos de polietileno transparente, peça 
inteira, carne de primeira qualidade, deve conter selo 
de inspeção sim, sie ou sif, com etiqueta informando 

peso, data de fabricação e validade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 13,48 12.132,00 

31 300 Kg 

carne bovina in natura coxão mole - valor por quilo, 
separada em pacotes com 2 quilos, proveniente da 
parte traseira, de primeira qualidade, deve conter o 
selo de inspeção sim, sie ou sif, embalada em sacos 
plásticos de polietileno transparente, atóxico, com 

etiqueta informando peso, data de fabricação e 
validade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 20,57 6.171,00 

32 50 UN 
charque - embalagem com 500grs, tipo carne seca 
traseiro bovino, resfriada, primeira qualidade, deve 

conter o selo de inspeção sim, sie ou sif. 

TRES LAÇOS 
SIP 2120 13,15 657,50 

49 1.000 Pct 

filé de tilápia congelado - embalagem de 500grs, o 
produto deverá ser de primeira qualidade, genuíno, 
congelado, acondicionado internamente em sacos 

plásticos lacrados, incolor, o produto deve ser 
registrado no órgão competente do ministério da 
agricultura, as embalagens devem estar íntegras, 

limpas, não devendo estar em contato com embalagens 
não sanitárias (jornais, papelão reciclado, plástico 

reciclado), a data de fabricação e validade do produto 
deverá estar em local visível na embalagem, assim 

como seu peso drenado, validade mínima de 6 meses, 
a temperatura do produto no momento da entrega não 

poderá ser superior a - 18.ºc. 

BRAZILIAN SIF 
4482 15,07 15.070,00 

58 800 Kg 

lombo de porco - pacote com 1 quilo, congelado, limpo, 
embalado individualmente em plástico transparente e 

atóxico, acondicionado em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto, número do registro 
no ministério da agricultura/dipoa/sif e carimbo de 

inspeção do sif, o produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da data de entrega. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 16,50 13.200,00 
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Valor Homologado: R$ 68.830,50 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta 
reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: C & C MAIA DA SILVA CARNES 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$ 

21 1.500 Kg 

carne bovina acém pedaços - pacote com 1 quilo, 
embalado em saco de polietileno transparente, tipo 

acém, cortada em pedaços, resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, no máximo 5 (cinco)% de 

gordura, suas condições deverão estar de acordo com 
as normas técnicas de alimentação, carne de primeira 

qualidade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 14,40 21.600,00 

30 900 Kg 

carne bovina in natura costela minga - valor por quilo, 
separada em pacotes com 2 quilos, acondicionados em 

sacos plásticos de polietileno transparente, peça 
inteira, carne de primeira qualidade, deve conter selo 
de inspeção sim, sie ou sif, com etiqueta informando 

peso, data de fabricação e validade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 13,48 12.132,00 

31 300 Kg 

carne bovina in natura coxão mole - valor por quilo, 
separada em pacotes com 2 quilos, proveniente da 
parte traseira, de primeira qualidade, deve conter o 
selo de inspeção sim, sie ou sif, embalada em sacos 
plásticos de polietileno transparente, atóxico, com 

etiqueta informando peso, data de fabricação e 
validade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 20,57 6.171,00 

32 50 UN 
charque - embalagem com 500grs, tipo carne seca 
traseiro bovino, resfriada, primeira qualidade, deve 

conter o selo de inspeção sim, sie ou sif. 

TRES LAÇOS 
SIP 2120 13,15 657,50 

49 1.000 Pct 

filé de tilápia congelado - embalagem de 500grs, o 
produto deverá ser de primeira qualidade, genuíno, 
congelado, acondicionado internamente em sacos 

plásticos lacrados, incolor, o produto deve ser 
registrado no órgão competente do ministério da 
agricultura, as embalagens devem estar íntegras, 

limpas, não devendo estar em contato com embalagens 
não sanitárias (jornais, papelão reciclado, plástico 

reciclado), a data de fabricação e validade do produto 
deverá estar em local visível na embalagem, assim 

como seu peso drenado, validade mínima de 6 meses, 
a temperatura do produto no momento da entrega não 

poderá ser superior a - 18.ºc. 

BRAZILIAN SIF 
4482 15,07 15.070,00 

58 800 Kg 

lombo de porco - pacote com 1 quilo, congelado, limpo, 
embalado individualmente em plástico transparente e 

atóxico, acondicionado em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento do consumo, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto, número do registro 
no ministério da agricultura/dipoa/sif e carimbo de 

inspeção do sif, o produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 dias a partir da data de entrega. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 16,50 13.200,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 360/2016 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 294/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 139.316,45 (Cento e trinta e nove mil trezentos e 
dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e serviços de 
alinhamento e balanceamento a laser em ônibus do transporte escolar.   
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 14 UN barra de direção curta LINNUS 296,00 4.144,00 
2 14 UN barra direção longa LINNUS 540,00 7.560,00 
3 22 UN terminal direção esquerdo NAKATA 79,00 1.738,00 
4 22 UN terminal de direção lado direito, novo 1ª linha. NAKATA 79,00 1.738,00 
5 22 UN cunha mola dianteira 8mm FAMA 16,75 368,50 
6 22 UN cunha mola dianteira 13mm FAMA 16,75 368,50 
7 22 UN cunha mola traseira 13mm FAMA 16,75 368,50 
8 25 UN pino de centro 12 x 8cb FAMA 7,80 195,00 
9 25 UN pino de centro 12 x 10cb FAMA 7,80 195,00 
10 25 UN pino de centro 12 x 12cb FAMA 10,60 265,00 
11 25 UN chumbo 100 gramas RANDI 4,40 110,00 
12 25 UN chumbo 150 gramas RANDI 5,30 132,50 
13 25 UN chumbo 200 gramas RANDI 7,45 186,25 
14 25 UN chumbo 250 gramas RANDI 9,60 240,00 
15 25 UN chumbo 300 gramas RANDI 9,80 245,00 
16 16 UN cruzeta 000.410.1431 SPICER 95,00 1.520,00 
17 16 UN cruzete 304.410.0031 SPICER 168,00 2.688,00 
18 14 UN garfo 336.411.0105 REI 200,00 2.800,00 
19 14 UN garfo 341.411.0205 REI 145,00 2.030,00 
20 14 UN flange 336.411.0011 REI 190,00 2.660,00 
21 14 UN flange 352.411.0211 REI 134,00 1.876,00 
22 14 UN flange 336.410.0030 REI 156,00 2.184,00 
23 14 UN flange 352.410.0130 REI 122,00 1.708,00 
24 14 UN terminal cambio REI 202,00 2.828,00 
25 14 UN ponteira 335.411.0102 REI 156,00 2.184,00 
26 14 UN ponteira 386.411.0502 REI 200,00 2.800,00 
27 14 UN ponteira 344.410.7001 REI 178,00 2.492,00 
28 14 UN ponteira deslizante 335.411.0002 REI 242,00 3.388,00 
29 14 UN ponteira deslizante 690. 411.0002 REI 212,00 2.968,00 
30 14 UN ponteira deslizante 384.410.0208 REI 339,00 4.746,00 
31 14 UN luva 344.410.0108 REI 245,00 3.430,00 
32 14 UN sanfona 335.411.0308 REI 44,00 616,00 
33 80 UN luva 384.410.0008 REI 491,00 39.280,00 
34 14 UN luva 345.410.7180 REI 44,00 616,00 
35 14 UN abraçadeiras LNG 4,90 68,60 
36 14 UN rolamento 345.410.0051 REI 63,00 882,00 
37 14 UN rolamento 354.410.0051 REI 100,00 1.400,00 
38 14 UN porca cardan 385.351.0072 LNG 18,40 257,60 
39 14 UN porca cardan 327.353.0172 LNG 27,00 378,00 
40 80 UN parafuso cardan 352.990.0401 LNG 2,30 184,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

41 80 UN parafuso cardan 002.990.8301 LNG 3,60 288,00 
42 30 UN alinhamento de eixo dianteiro - 46,00 1.380,00 
43 30 UN balanceamento de roda dianteira lado direito - 24,00 720,00 
44 30 UN balanceamento de roda dianteira lado esquerdo - 24,00 720,00 
45 20 UN cambagem eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
46 20 UN cambagem eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
47 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
48 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
49 20 UN correção de set back eixo dianteiro - 105,00 2.100,00 
50 30 UN alinhamento eixo tração - 37,00 1.110,00 
51 20 UN colocação de sapata na tração para alinhar - 70,00 1.400,00 

52 20 UN 
substituir terminal de direção lado direito da barra 

longa 
- 27,00 540,00 

53 20 UN 
substituir terminal de direção lado esquerdo da barra 

longa 
- 27,00 540,00 

54 20 UN substituir terminal de direção da barra curta - 27,00 540,00 
55 20 UN remover barra longa da direção para endireitar - 27,00 540,00 
56 20 UN centrar roda dianteira lado direito - 32,00 640,00 
57 20 UN centrar roda dianteira lado esquerdo - 32,00 640,00 
58 20 UN serviço de alinhar cardan - 93,00 1.860,00 
59 20 UN serviço de balanceamento de cardan - 102,00 2.040,00 
60 20 UN serviço de solda de garfo cardan - 55,00 1.100,00 
61 20 UN serviço de trocar cruzeta - 37,00 740,00 
62 20 UN serviço de fechar colo cruzeta - 46,00 920,00 
63 20 UN serviço de remoção e montagem cardan - 55,00 1.100,00 
64 20 UN serviço de alinhamento de cruzetas - 60,00 1.200,00 

65 20 UN 
serviços de colocação de cunha em molejo para alinhar 

cardan 
- 93,00 1.860,00 

66 20 UN serviço de alinhar travessa para alinhar cardan - 158,00 3.160,00 
67 20 UN serviço de substituir rolamento cardan - 60,00 1.200,00 
68 20 UN serviço de trocar sanfona - 37,00 740,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 361/2016 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 291/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 170.050,32 (Cento e setenta mil cinquenta reais e 
trinta e dois centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço 
de recuperação e reparos em abrigos com estrutura metálica para usuários 
de transporte coletivo bem como obtenção de materiais para realização dos 
serviços.   
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

41 80 UN parafuso cardan 002.990.8301 LNG 3,60 288,00 
42 30 UN alinhamento de eixo dianteiro - 46,00 1.380,00 
43 30 UN balanceamento de roda dianteira lado direito - 24,00 720,00 
44 30 UN balanceamento de roda dianteira lado esquerdo - 24,00 720,00 
45 20 UN cambagem eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
46 20 UN cambagem eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
47 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
48 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
49 20 UN correção de set back eixo dianteiro - 105,00 2.100,00 
50 30 UN alinhamento eixo tração - 37,00 1.110,00 
51 20 UN colocação de sapata na tração para alinhar - 70,00 1.400,00 

52 20 UN 
substituir terminal de direção lado direito da barra 

longa 
- 27,00 540,00 

53 20 UN 
substituir terminal de direção lado esquerdo da barra 

longa 
- 27,00 540,00 

54 20 UN substituir terminal de direção da barra curta - 27,00 540,00 
55 20 UN remover barra longa da direção para endireitar - 27,00 540,00 
56 20 UN centrar roda dianteira lado direito - 32,00 640,00 
57 20 UN centrar roda dianteira lado esquerdo - 32,00 640,00 
58 20 UN serviço de alinhar cardan - 93,00 1.860,00 
59 20 UN serviço de balanceamento de cardan - 102,00 2.040,00 
60 20 UN serviço de solda de garfo cardan - 55,00 1.100,00 
61 20 UN serviço de trocar cruzeta - 37,00 740,00 
62 20 UN serviço de fechar colo cruzeta - 46,00 920,00 
63 20 UN serviço de remoção e montagem cardan - 55,00 1.100,00 
64 20 UN serviço de alinhamento de cruzetas - 60,00 1.200,00 

65 20 UN 
serviços de colocação de cunha em molejo para alinhar 

cardan 
- 93,00 1.860,00 

66 20 UN serviço de alinhar travessa para alinhar cardan - 158,00 3.160,00 
67 20 UN serviço de substituir rolamento cardan - 60,00 1.200,00 
68 20 UN serviço de trocar sanfona - 37,00 740,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 361/2016 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 291/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 170.050,32 (Cento e setenta mil cinquenta reais e 
trinta e dois centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço 
de recuperação e reparos em abrigos com estrutura metálica para usuários 
de transporte coletivo bem como obtenção de materiais para realização dos 
serviços.   
Empresa: BELUCO METALURGICA 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 19 UN chapa inox 304 parede 1,20mm de 1240x3000mm 
ou 02b JATINOX 543,85 10.333,15 

2 25 UN chapa xadrez em aluminio 1000x2500mm, 
espessura 2,2mm ALUMICHAPAS 368,00 9.200,00 

3 7 UN 
chapa de policarbonato compacto na cor bronze 
com proteção u.v de 2050x6000mm, espessura 

4mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 2.700,00 18.900,00 

4 10 UN 
chapa de policarbonato compacto na cor bronze 
com proteção u.v de 2050x3000mm, espessura 

4mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 1.350,00 13.500,00 

5 7 UN chapa galvanizada nº 18 de 1200x3000mm GERDAU 150,00 1.050,00 

6 10 UN chapa de policarbonato alveolar na cor azul de 
2,100x6,000x0,600mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 660,00 6.600,00 

7 28 UN chapa fina a frio 3000x1200x2,00mm GERDAU 195,84 5.483,52 

8 30 UN tubo industrial 50x100mm parede 2mm barra 
6mm VANZIM 130,00 3.900,00 

9 35 UN tubo insdustrial 40x60mm parede 2mm barra 6m VANZIM 76,50 2.677,50 

10 40 UN tubo industrial 100x100mm parede 2mm barra 
6m VANZIM 140,00 5.600,00 

11 35 UN tubo industrial 50x30mm parede 2mm barra 6m VANZIM 62,00 2.170,00 
12 10 UN ferro chato 1.1/2"x5/16" barra 6m GERDAU 42,00 420,00 

13 25 UN cantoneira 3/4"x1/8" aluminio pre pintada barra 
6m ALUMICHAPAS 40,23 1.005,75 

14 2 UN caixas rebite aluminio pop ref: 530, com 10 centos ALUMICHAPAS 128,00 256,00 
15 20 Cen arruela de inox lisa 05x3/16 JATINOX 15,33 306,60 
16 4 UN disco diamante grão tungstênio 110mm TRIANORTE 30,50 122,00 
17 20 UN tinta epoxi na cor preta 3,6 litros com catalizador BIG SOLDAS 245,00 4.900,00 
18 40 UN tubo industrial 3"x2mm barra 6m VANZIM 96,00 3.840,00 

19 1.995 H 
serviço de mão de obra (serralheiro) para consertos 

e recuperação de abrigos para usuários do 
transporte coletivo. 

BELUCO 24,80 49.476,00 

20 204 H serviço de guincho para consertos e transporte de 
abrigo para usuários do transporte coletivo BELUCO 79,95 16.309,80 

21 28 H serviço de jateamento de abrigo para usuários do 
transporte coletivo BELUCO 500,00 14.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 362/2016 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 295/2016, homologado 
em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 12.822,00 (doze mil oitocentos e vinte e dois 
reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção 
de veículos da SMEC.   
Empresa: S.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 6223 4 UN amortecedor dianteiro COFAP 84,00 336,00 
2 6224 4 UN amortecedor traseiro COFAP 78,00 312,00 
3 17477 4 UN disco freio HIPPER 19,00 76,00 
4 18611 2 UN jogo pastilha de freio COBREQ 16,00 32,00 
5 5243 4 UN rolamento cubo da roda dianteira FAG 29,00 116,00 
6 19844 4 UN terminal de direção DRIVE 13,00 52,00 
7 18614 2 UN filtro ar motor TECFIL 7,00 14,00 
8 23959 2 UN filtro combústivel BOSCH 8,00 16,00 
9 21801 2 UN radiador de água VALEO 102,00 204,00 
10 23893 2 UN cilindro mestre CONTROIL 51,00 102,00 
11 28463 2 UN bomba de óleo. SHADEK 65,00 130,00 
12 5231 2 UN válvula termostática MTE 17,00 34,00 
13 20672 2 UN caixa direção TRW 124,00 248,00 
14 21811 26 UN serviço mecânico EQUIPAR 13,00 338,00 
15 17039 4 UN serviço de suspensão EQUIPAR 10,00 40,00 
16 33730 28 UN amortecedor dianteiro COFAP 45,00 1.260,00 
17 33731 28 UN amortecedor traseiro COFAP 45,00 1.260,00 
18 33732 14 UN disco de freio HIPPER 27,00 378,00 
19 33733 14 UN jogo de pastilha de freio COBREQ 12,00 168,00 
20 33734 14 UN filtro de combustivel BOSCH 9,00 126,00 
21 33735 14 UN cilindro mestre CONTROIL 45,00 630,00 
22 5236 12 UN kit embreagem LUCK 90,00 1.080,00 
23 8085 14 UN jogo embuchamento IMA 81,00 1.134,00 
24 8089 20 Lt óleo de câmbio LUBRAX 7,00 140,00 
25 8517 50 Lt óleo de motor MOBIL 7,00 350,00 
26 33736 80 UN serviço mecanico EQUIPAR 17,00 1.360,00 
27 33738 56 UN serviço de suspensao EQUIPAR 14,00 784,00 
28 33740 8 UN amortecedor dianteiro COFAP 54,00 432,00 
29 33741 8 UN amortecedor traseiro COFAP 49,00 392,00 
30 33742 6 UN jogo pastilha de freio COBREQ 20,00 120,00 
31 33743 6 UN rolamento do cubo da roda dianteira INA 18,00 108,00 
32 15225 2 UN junta do cabeçote SABO 18,00 36,00 
33 28474 2 UN caixa de dire;'ao TRW 135,00 270,00 
34 8071 6 UN cabo freio de mão CABOVEL 19,00 114,00 
35 28465 2 UN reservatório d'agua. GONEL 13,00 26,00 
36 9350 6 Lt aditivo radiador - litro  901930560011 R2 7,00 42,00 
37 33744 6 Lt oleo de cambio LUBRAX 9,00 54,00 
38 33745 20 Lt oleo de motor MOBIL 9,00 180,00 
39 33737 12 UN serviços mecanicos EQUIPAR 22,00 264,00 
40 33739 4 UN servico de suspensao EQUIPAR 16,00 64,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 411/2016 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 46/2016. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, 
inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente 
representado pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador 

 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 6223 4 UN amortecedor dianteiro COFAP 84,00 336,00 
2 6224 4 UN amortecedor traseiro COFAP 78,00 312,00 
3 17477 4 UN disco freio HIPPER 19,00 76,00 
4 18611 2 UN jogo pastilha de freio COBREQ 16,00 32,00 
5 5243 4 UN rolamento cubo da roda dianteira FAG 29,00 116,00 
6 19844 4 UN terminal de direção DRIVE 13,00 52,00 
7 18614 2 UN filtro ar motor TECFIL 7,00 14,00 
8 23959 2 UN filtro combústivel BOSCH 8,00 16,00 
9 21801 2 UN radiador de água VALEO 102,00 204,00 
10 23893 2 UN cilindro mestre CONTROIL 51,00 102,00 
11 28463 2 UN bomba de óleo. SHADEK 65,00 130,00 
12 5231 2 UN válvula termostática MTE 17,00 34,00 
13 20672 2 UN caixa direção TRW 124,00 248,00 
14 21811 26 UN serviço mecânico EQUIPAR 13,00 338,00 
15 17039 4 UN serviço de suspensão EQUIPAR 10,00 40,00 
16 33730 28 UN amortecedor dianteiro COFAP 45,00 1.260,00 
17 33731 28 UN amortecedor traseiro COFAP 45,00 1.260,00 
18 33732 14 UN disco de freio HIPPER 27,00 378,00 
19 33733 14 UN jogo de pastilha de freio COBREQ 12,00 168,00 
20 33734 14 UN filtro de combustivel BOSCH 9,00 126,00 
21 33735 14 UN cilindro mestre CONTROIL 45,00 630,00 
22 5236 12 UN kit embreagem LUCK 90,00 1.080,00 
23 8085 14 UN jogo embuchamento IMA 81,00 1.134,00 
24 8089 20 Lt óleo de câmbio LUBRAX 7,00 140,00 
25 8517 50 Lt óleo de motor MOBIL 7,00 350,00 
26 33736 80 UN serviço mecanico EQUIPAR 17,00 1.360,00 
27 33738 56 UN serviço de suspensao EQUIPAR 14,00 784,00 
28 33740 8 UN amortecedor dianteiro COFAP 54,00 432,00 
29 33741 8 UN amortecedor traseiro COFAP 49,00 392,00 
30 33742 6 UN jogo pastilha de freio COBREQ 20,00 120,00 
31 33743 6 UN rolamento do cubo da roda dianteira INA 18,00 108,00 
32 15225 2 UN junta do cabeçote SABO 18,00 36,00 
33 28474 2 UN caixa de dire;'ao TRW 135,00 270,00 
34 8071 6 UN cabo freio de mão CABOVEL 19,00 114,00 
35 28465 2 UN reservatório d'agua. GONEL 13,00 26,00 
36 9350 6 Lt aditivo radiador - litro  901930560011 R2 7,00 42,00 
37 33744 6 Lt oleo de cambio LUBRAX 9,00 54,00 
38 33745 20 Lt oleo de motor MOBIL 9,00 180,00 
39 33737 12 UN serviços mecanicos EQUIPAR 22,00 264,00 
40 33739 4 UN servico de suspensao EQUIPAR 16,00 64,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 411/2016 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 46/2016. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede à SBS quadra 4 bloco A lote 
3/4, Bairro Asa Sul, CEP 70.092-900, Brasília, Distrito Federal, inscrita no 
CNPJ nº 00.360.305/0001-04, neste ato representado por seu Procurador,  
Sr. Sander Alex Farias, portador do CPF nº 044.935.629-94 e RG nº 
8.598.054-8 SSP/PR, residente em Astorga, estado do Paraná. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até 
18/03/2018. 
Cláusula Segunda: 
À partir de 18/03/2017, reajusta-se o valor do item 1 de R$ 2,21 (dois reais 
e vinte e um centavos) para R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos). 
Cláusula Terceira:  
3.1 As partes de comum acordo e com base na Cláusula Sétima do 
Contrato, diminuem a quantidade de serviços a serem executados, 
acrescentando-se ao contrato o valor de R$ 75.911,40 (setenta e cinco mil 
novecentos e onze reais e quarenta centavos) conforme quadro abaixo: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário Valor Total 

1 32580 SVÇ 

contratação de instituição financeira para prestação de serviços 
de pagamentos, arrecadação e o recebimento de todos os 

impostos, taxas, multas, contribuições e quaisquer outras 
receitas que forem devidas ao município, por quaisquer 
contribuintes, obrigatoriamente em padrão febraban por 

intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio 
magnético dos valores arrecadados 

R$ 2,33 
R$ 

75.911,40 

3.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 411.831,40 
(quatrocentos e onze mil oitocentos e trinta e um reais e quarenta 
centavos). 
Cláusula Quarta:  
Dotação Orçamentária: 
05.03.04.123.0004.2.017 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
3.3.90.39 - Fonte 0.  
Cláusula Quinta:  

 

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, 17 de março de 2017. 

          Sander Alex Farias  Claudemir Romero Bongiorno 
 Caixa Econômica Federal Prefeito 
            Contratado                                              Contratante  
 
 

Secretaria de Finanças

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 555/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Fachin, 2210, 
Centro, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, CEP 87703-350, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 06.974.929/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 06/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.089,00 (Um mil e oitenta e nove reais).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Maio de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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Câmara de Vereadores
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

 O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
I – A homologação do procedimento administrativo referente ao Processo de 
Licitação nº 031/17- CMC, na modalidade Pregão Presencial sob nº 005/2017, 
tendo como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviço de corte de grama na sede da Câmara Municipal 
de Cianorte, PR. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: MARCOS CESAR 
MORA – CNPJ 27.328.140/001-40 como vencedora do item nº 01 no valor de 
R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais).
Cianorte, 01 de junho de 2017

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
 O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
I – A homologação do procedimento administrativo referente ao Processo de 
Licitação nº 026/2017–CMC, na modalidade Pregão Presencial sob nº 004/2017, 
tendo como objeto o Registro de Preços para a aquisição de materiais de limpeza 
e produtos de higienização.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: SIDNEI APARECIDO 
CHIARELLI & CIA LTDA EPP, como vencedora dos itens nºs 01 – 02 – 03 – 04 
– 05 – 06 – 07 – 08 - 09 – 10 - 11- 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 18- 19 – 20- 21 
– 22 – 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 
42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51 e 52, no valor de R$ R$ 4.177,03 (quatro 
mil, cento e setenta e sete reais e três centavos).
Cianorte, 01 de junho de 2017


