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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete
LEI N° 4.897/2017
Concede denominação ao campo de Rugby que especifica, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu,
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
		L
E
I
Art. 1º. Fica denominado MICHELE PATRÍCIA ROSSI VELASCO o Campo de Rugby situado na Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha, às quadras
53-A-50-A-50B da Zona 04, constante da planta original da cidade de Cianorte.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de junho de 2017.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL
LEI N° 4.898/2017
Institui a “Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes”, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, APROVOU e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
		L
E
I
Art. 1º. Fica instituída a “Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, que passa a integrar o calendário
oficial de eventos do Município.
Parágrafo único. A data a que alude o caput será comemorada, todos os anos, na
semana que antecede o dia 18 de maio, “Dia Nacional de Combate ao Abuso e a
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.
Art. 2º. Sem prejuízo de disposição ulterior, durante a “Semana Municipal de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, caberá
ao Poder Executivo Municipal regular a forma de participação das secretarias
municipais ligadas ao tema.
Art. 3º. A Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes consiste no conjunto de ações e campanhas de conscientização desenvolvidas pela prefeitura municipal de Cianorte como forma de
prevenir e combater qualquer tipo de abuso e exploração sexual de crianças e
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adolescentes, de forma que as ações desenvolvidas deverão ser capazes de informar e conscientizar o maior número de pessoas possível.
Art. 4º. O Poder Executivo fica autorizado a desenvolver e organizar atividades
como debates, palestras, seminários, dentre outros eventos relacionados ao tema,
podendo para tanto, convidar profissionais com conhecimentos específicos na
área, bem como celebrar parcerias com órgãos e/ou entidades da sociedade civil.
Art. 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de junho de 2017.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL
LEI N° 4.899/2017
Concede denominação ao Centro Cultural que especifica, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná,
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
		L
E
I
Art. 1º. Fica denominado JOSÉ SUCAIAR (ZÉ DO ASFALTO) o Centro Cultural a ser edificado na quadra 25 da Zona 01, na cidade de Cianorte.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de junho de 2017.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL
LEI N° 4.900/2017
Institui no calendário oficial do Município de Cianorte a Semana Municipal de
Enfrentamento à Violência Contra os Direitos da Pessoa Idosa, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná,
APROVOU e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
		L
E
I
Art. 1º. Fica instituído no Calendário Oficial do Município de Cianorte a Semana
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Municipal de Enfrentamento à Violência contra os Direitos da Pessoa Idosa, a
ser realizada anualmente, em junho, coincidindo com o dia 15 – Dia Mundial de
Enfrentamento à Violência contra os Direitos da Pessoa Idosa.
Art. 2º. A Semana de que trata esta Lei tem como objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade em geral e o Poder Público dos deveres e proteção para com
os Idosos, especialmente na prevenção e combate a todo tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade, opressão, abuso e exploração.
Art. 3º. A Semana Municipal de Enfrentamento à Violência contra os Direitos da
Pessoa Idosa poderá compreender as seguintes atividades:
I – ampla campanha de conscientização voltada à população, sobre a prevenção
e o combate à violência cometida contra as pessoas Idosas;
II – celebração de parcerias com entidades médicas, universidades, sindicatos e
demais organizações da sociedade civil, para a realização de debates e palestras
sobre as diferentes formas de violência e as respectivas estratégias de enfrentamento.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de junho de 2017.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 78/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando a necessidade de atualizar os membros que deverão compor a
comissão para o recebimento de bens, serviços e materiais permanentes junto às
Secretarias Municipais e FUNREBOM;
Considerando o disposto no disposto no art. 15, § 8º, e o art. 73 da Lei Federal
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
RESOLVE
Art. 1º. Designar os membros para compor a Comissão de Recebimento de
Bens, Serviços e Materiais Permanentes junto às Secretarias Municipais, sendo
assim composta:
I – Gabinete do Prefeito:
Glaucilene Gomes Águila
Laércio de Azevedo dos Santos
Anamaria Alves Roes
Eduardo Fernandes
Domingos Clóvis Bongiorno
Jandira Cordeiro Bahia Domingos
José Carlos Crestan
Marcos Aurélio de Lima
Liz Evelyn Oswald Santos
Débora Cristina Fuzimoto
Andrielly Karina Pereira
Karina Chichanoski
II – Procuradoria Jurídica:
Agnaldo Juarez Damasceno
Mario Ramos Lubasky
Alice dos Santos
Thais Brenda Fernandes
III – Secretaria Municipal de Finanças:
Jolanir Geralda Belone
Luiz Cláudio Castilho
Gilmar Nazário de Souza
Antônio Hermenegildo Gumieiro
Mayara Vitti Parissenti
Lucas Alberto dos Santos Montanha
Odemilson Ambrósio de Souza
Rogério Marcolino da Silva
Marcos José da Silva
Kelly Cristina Silva Cabrini
João Vitor de Assumpção
Rosangela Lino Marcato
Márcio Ferreira da Silva
Ketilin Mireile Zan
Ronaldo Luiz Sartori
Altair Zanata do Nascimento
Vânia Ornaghi Pereira
Nelson Yoit Matubara
Lucas Trugilio Ribeiro
Gilson Gomes de Souza
Sérgio Meira
Reginaldo Epifânio de Souza
José Arcolini Neto
IV – Secretaria Municipal de Administração:
Fabiano Luiz Tomé
André Borges
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Everton Fagundes Ferreira
Gustavo Garcia
Roseli de Fátima Miranda
Renan José Soares
Renata Sarcetta Pacheco
José Maria Gomes
Vera Regina Sucaiar
Gisele Leonardi Pinto de Souza
Adriane Luciane Viviane Ckristine Pio Baili
Cristina Salustiano da Silva
Otoniel Rodrigues Gaia da Silva
Rodrigo Gardin Pires
Geisiele de Oliveira Cupertino
Vera Lúcia Alamino Manzani
V – Secretaria de Desenvolvimento Municipal:
Nelson Magron Júnior
Algacir Bortolato
Fabrício Rosário Meira
David Marcelino Lucas
Bruno Bueno Baioni
Patrick Chaves Giraldeli
Emílio Antônio Scolari Neto
Ana Cristina Vidalis Frasson
Jennifer Cadan Kühl
Nelson Junior Tanji
Marcus Vinícius Fabrício
Livia Lorena Sandaniel Bertoncello
Iara Dechiche Libâneo Reis
Angela Maria da Silva Santana
Henrique Kaneno Amos
Rodrigo Caldeira de Moura
Waldiney Silva David
Celso Lino Alves
Lee Wen Shiu
Everton Danilo Borges
VI – Secretaria de Serviços Municipais:
Allan Carlos Damasceno Marchini
Elias da Silva
Aldair Dias Elias da Silva
José Elcio da Silva
José Luiz de Lima
Elder Pirelli de França
Galileu Rask
VII – Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Maria Neuza Casassa
Eliane Aparecida Lopes
Elias Bueno
Juliana Turetti Romeiro Peruci
Lucilene Coelho Alves
Zilda Marcelino de Assis
VIII – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:
Valter Digiorgio
Vitor Hugo Ramos Machado
Antonio da Silva Guedes
Gerson Tavares Vasconcelos
Wanderley Augusto Domingos
Lucas Meira Pereira
IX – Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
Guilherme Comar Schulz
Cristiane Marchini Roco
Ivo Benjamin da Silva
Paulo Henrique da Silva Oliveira
Eduardo Ishii Neckel
X – Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário:
Georges Robert Charron Júnior
Juliano José Berto
Rodrigo Panucci Cervantes
Flávio Henrique Nascimbeni Pereira
XI – Secretaria Municipal de Assistência Social
Marlene Aparecida Benalia Bataglia
Antonio Lino da Silva Filho
Karine Ciriaco do Nascimento
Keyla Silveira Rodrigues
Adriana Ferreira Dias
Daniely Cristiane Resina Ferreira
Matheus de Matos Gumieiro
Aline Franciele Mendes Osorio
Aline Danielli Vignoto
Maria Zelia Ferreira Peitraroia
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Gisele Mackert
Maria Cristina Bertoli Pires
XII – Secretaria Municipal de Saúde
Alexsandra Perondi Charron Torres
Amanda Nogueira Longhi
Ana Paula Ribeiro Ávila
Andréia Cristiane Pizzani Domingos
Bruna Mariano Dutra
Daiane Lúcia Bordini
Diogo Alarcon Rosseto
Divonsir Lima de Sena
Dorival de Almeida Oliveira
Evan Pereira
Fabiana Valim Mestrelli
Heloísa Aparecida da Cunha Mendes Dantas
José Carlos Amorim Pinto
Luana Dornellas Morelli
Luciane Barbaroto da Silva Serpa
Luzia Mustasso Garcia
Marcela Soares Loureiro do Amaral
Marcos Antônio Rodrigues dos Santos
Maria do Carmo Ruiz Gamon
Marlene Aparecida Benalia Bataglia
Melissa Meneguetti Bacon
Michelly Poliana Viguiato Pricinotto
Moacir Furlan
Neromi de Fátima Silva Santana
Patrícia Daniela Bispo Fernandes Cavalines
Paulo Félix Camilo
Rafaela Alves Meira
Renan Diego Losano de Souza
Rodrigo Leonardi Pinto
Rodrigo Vieira de Carvalho
Rosana Mendes de Almeida
Rosimeri Rodrigues Vodotti
Sandra Aparecida Bersani
Silvia Rampazzo Litwinzuk
Vera Lúcia Fusisawa Craveiro
XIII – Secretaria de Indústria, Comércio, Vestuário, Turismo e Serviços:
Wanderley Fernandes
Silvia Silva Lima
XIV – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – FUNREBOM:
Cezar Perdoncini
Anderson Luiz Feijó
José Roberto Pizzini
Jairo Anizelli
Raphael Tiago Sartorelli Munhoz
Art. 2º. O recebimento de bens de consumo, serviços e materiais permanentes
das Secretarias Municipais e do FUNREBOM deverá ser feito por um ou mais
agentes públicos de cada órgão que compõe a comissão, relacionados nos incisos I a XIV do art. 1º desta Portaria.
Art. 3º. Quando se tratar de bens de capital, o recebimento deverá ser feito por
um ou mais agentes públicos relacionados nos incisos I a XIV do art. 1º desta Portaria, com a participação obrigatória do chefe da Divisão de Patrimônio
Público.
Art. 4º. O agente público que receber o bem, serviço ou material permanente
atestará o recebimento, conforme modelos constantes em anexo desta Portaria.
Art. 5º. O recebimento de material cujo valor total contratado for superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do § 8º, do art. 15 da Lei Federal nº
8.666/93, deverá ser atestado por no mínimo, 3 (três) membros da comissão,
relacionados nos incisos I a X do art. 1º desta Portaria.
Art. 6º. Os membros da Comissão de Recebimento de Bens, Serviços e Materiais Permanentes deverão observar o disposto no art. 73 e 74 da Lei Federal nº
8.666/93.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Fica revogada a Portaria nº 80/2015.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de junho de 2017.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS DE CONSUMO
Atesto que recebi o material conforme Nota Fiscal nº
_______, emitida no valor R$ ________________ pela empresa
____________________________, material este que é o objeto do contrato administrativo nº ______, oriundo do procedimento licitatório ________________,
nº ______.
Atesto, também, que o material foi minuciosamente conferido e está
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de acordo com as especificações do processo de licitatório e legislação vigente.
		
Cianorte, ____ de ________ de 2017.
		_____________________________
		
(assinatura do membro da comissão)
TERMO DE RECEBIMENTO DE BEM PERMANENTE
		
Atesto que recebi o bem permanente conforme Nota
Fiscal nº _______, emitida no valor R$ ________________ pela empresa
____________________________, bem este que é o objeto do contrato administrativo nº ______, oriundo do procedimento licitatório ________________,
nº ______.
Atesto, também, que o bem permanente foi minuciosamente conferido e está
de acordo com as especificações do processo de licitatório e legislação vigente.
		
Cianorte, ____ de ________ de 2017.
		_____________________________
		
(assinatura do membro da comissão)
		________________________________
		
(Chefe da Divisão de Patrimônio Público)
TERMO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS
Atesto que acompanhei a execução do serviço conforme Nota
Fiscal nº _______, emitida no valor R$ ________________ pela empresa
____________________________, serviço este que é o objeto do contrato administrativo nº ______, oriundo do procedimento licitatório ________________,
nº ______.
Atesto, também, que o serviço prestado foi devidamente acompanhado e está
de acordo com as especificações do processo de licitatório e legislação vigente.
		
Cianorte, ____ de ________ de 2017.
		_____________________________
		
(assinatura do membro da comissão)
D E C R E T O Nº 099/17
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº
4.853/16, de 15 de dezembro de 2016, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais), para reforço das seguintes
dotações do orçamento vigente:
06.03.0412200042.032. Manutenção da Divisão de Material
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Fonte 000).....R$3.000,00
07.03.0412200042.040. Manutenção da Divisão de Habitação e Urbanismo
3.1.91.13 Obrigações Patronais (Fonte 000).................................R$27.000,00
07.05.0412200042.042. Manutenção da Divisão de Cadastro Técnico
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Fonte 000)......R$3.000,00
15.04.1545100222.120. Manutenção da Divisão de Obras e Conservação
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000).....................................R$2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$20.000,00
15.03.1545200222.117. Conservação e Limpeza de Vias e Logradouros Públicos
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)...............
........................................................................................................R$140.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 510)................
........................................................................................................R$200.000,00
Manutenção da Divisão de Obras e Conservação
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 511).................................R$100.000,00
15.04.1854100201.018. Combate à Erosão Urbana
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)..................................R$130.000,00
Total.............................................................................R$625.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, conforme
disposto no Art.43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, das seguintes dotações do orçamento vigente:
15.04.1854100201.018. Combate à Erosão Urbana
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 510)...................................R$200.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 511)...................................R$100.000,00
15.04.1545100231.013. Pavimentação e Obras Complementares
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 000)...................................R$130.000,00
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência - Fonte 999.........................R$195.000,00
Total............................................................................R$625.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de junho de 2017.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 394/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 284/2016, homologado em
30/09/2016.
Valor Homologado: R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação
de serviços de pintura nas unidades básicas de saúde do município de Cianorte.
Empresa: CURY – INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
Qtde
Unid.
Descrição Valor Unitário
Valor Total
1
12.000
M²
mão-de-obra para pintura em geral, 3 demãos,
piso, teto, parede interna, parede externa e esquadrias (m²)
R$ 1,54
R$ 18.480,00
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de setembro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 655/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa MARINGÁ HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Av. Guaíra, 554,
Zona 07, CEP 87020-050, telefone (44) 3262-6350, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 07.396.733/0001-36.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 230/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 520,00
(Quinhentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/08/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 656/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Av. Guaíra,
554, Zona 07, CEP 87020-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.396.733/000136.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 379/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso na Unidade de Pronto Atendimento e nas Unidades Básicas de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 3.931,00
(Três mil novecentos e trinta e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 696/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa M S INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
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- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Artur Bernardes, 96,
CEP 87.200-013, telefone (44) 9172-8005/8804-2233, na cidade de Cianorte,
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.087.058/0001-38.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 83/2017.
OBJETO: Contratação de horas técnicas de serviços elétricos térreos e aéreo e/
ou hidráulico, fora do horário de expediente e/ou finais de semana, nos casos de
urgência e horas Técnicas de serviços elétricos térreo e aéreo e/ou hidráulico
em expediente normal, na área interna e externa do Centro de Eventos Carlos
Yoshito Mori.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
27.720,00 (Vinte e sete mil setecentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 710/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa ELETROFIO MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá,
Estado do Paraná, à Av. Colombo, 5087, Zona 7, CEP 87.030-121, inscrita no
CNPJ sob nº 05.609.481/0001-50.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 125/2017.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção das Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 1.202,25
(Um mil duzentos e dois reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de Junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 713/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
com sede à Rua Lopes Trovão, 266, Zona 04, CEP 87014-080, na cidade de
Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.396.523/0001-73.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 34/2017.
OBJETO: Aquisição de Suplemento Alimentar para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 2.481,00
(Dois mil quatrocentos e oitenta e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de Junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 718/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 4095 A,
Parque Industrial V, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.499.940/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 329/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a Secretaria
de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 190,00
(Cento e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/10/2017.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
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Órgão Oficial Nº 1042

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 719/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 4095 A,
Parque Industrial V, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.499.940/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 35/2017.
OBJETO: Aquisição de itens de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a
Secretaria de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
1.397,00 (Um mil trezentos e noventa e sete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 72/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 180.599,00 (Cento e oitenta mil quinhentos e noventa e
nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
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.

1

3.800

Pct

5

1.720

Pct

6

4.500

Pct

7

200

Pct

8

5.000

Pct

9

4.500

Pct

Item
17

Qtde
800

Unid.
Cx.

18

800

Pct

19

4.500

Sa

23

400

Frc

32

1.500

Pct

43

2.380

Pct

Descrição
açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no
mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais.
aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce.
validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: saco de
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso
liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou fardo
plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado com
peso liquido total de 30(trinta)kg.
amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto amiláceo
extraído do milho. preparado a partir de matérias primas sãs,
limpas e isentas de matéria terrosa e parasitos. livre de
fermentação, não podendo estar rançoso e com umidade máxima
de 14,0%p/p. validade mínima de 12 meses. embalagem: primária: fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura resistente com peso liquido de 01(um)
quilo.-secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg.
arroz agulhinha tipo 1: de acordo com as nta 02 e 33. tipo 1,
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 06
meses. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 05(cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura ou fardo plástico, atóxico, transparente,
resistente, termossoldado com peso líquido total de
30(trinta)kg.rotulagem: de acordo com a legislação vigente.
pacote de 0,500 grs de aveia em flocos finos. ingredientes: aveia
laminada em flocos finos, rico em fibras funcionais, proteínas e
ferro. embalagem plástica.
biscoito cream cracker sem lactose. pacote de 0,400 g.
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal,
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de
sódio) e fermento biológico. dispensado da obrigatoriedade de
registro m.s. conforme resolução 23/00 anvisa. sem colesterol.
sem lactose. contém glúten. isento de produtos de origem animal.
biscoito maisena sem lactose. pacote de 0,400 g.ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
amido de milho, gordura vegetal interesterificada, açúcar
invertido, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio e
bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja e aroma
artificial de baunilha.sem colesterol. sem lactose. contém glúten.
isento de produtos de origem animal.
caixa de 200gr de cremeDescrição
de leite uht, produto deve data de
fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento.
pacotes com 200gr de confeito granulado escuro (chocolate
granulado). ingredientes: acucar, cacau em po e gordura vegetal
hidrogenada. contem aroma imitacao de baunilha e estabilizante
e.t.i.
sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem
secundária com 12 unidades. sem conservantes:de acordo com
as nta 02 e 32. duplos concentrados, preparado com frutos,
maduros escolhidos, sãos, sem pele e sementes. isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso. podendo
conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio,
mínimo 33%p/p. validade mínima de 12 meses.
fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco,
instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato
de sódio, fosfato de mono-cálcio, 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 (seis) meses
a partir da data de entrega. resolução - cnnpa nº 38, de 1977.
embalagem com 250grs.
pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, seca, com
ovos
sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem
contendo 01 kg.
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Terça-feira, 27 de junho de 2017

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

SUPER
SUCAR

11,80

44.840,00

D’MILLE

2,10

3.612,00

PARIS

12,10

54.450,00

NATURALE

3,85

770,00

LIANE

3,15

15.750,00

LIANE

3,05

13.725,00

Marca
CCGL

Valor
Unitário
2,10
R$

Total
1.680,00

DONA
JURA

2,90

2.320,00

QUERO

7,05

31.725,00

D’MILLE

4,85

1.940,00

LIANE

4,70

7.050,00

POP

1,15

2.737,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 73/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 278.817,50 (Duzentos e setenta e oito mil oitocentos e
dezessete reais e cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

3

3.000

Pct

10
Item

80
Qtde

Pct
Unid.

22

7.500

Pct

24

3.200

Pct

26

225

Pct

29

1.000

Pct

37

100

Kg

86

63.750

Pct

87

21.250

Pct

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

NUTRINGÁ

8,00

24.000,00

NUTRINGÁ
Marca

Valor
31,00
Unitário
R$

Valor
2.480,00
Total
R$

JOINHA

5,50

41.250,00

KATUAY

2,40

7.680,00

DANKY

10,20

2.295,00

PRIMORI

5,10

5.100,00

NUTRINGÁ

54,00

5.400,00

VIDATIVA

2,24

142.800,00

VIDATIVA

2,25

47.812,50

Total geral de R$ 278.817,50

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 74/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 316.340,00 (Trezentos e dezesseis mil trezentos e
quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
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:
Qtde

Unid.

81

5.000

Kg

82

5.000

Kg

83

1.200

Kg

88

6.750

Kg

89

2.250

Kg

91

2.250

Kg

Valor

Total geral de R$ 180.599,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

chocolate em pó sem lactose: pacote de 01 quilo. com
composição básica dos seguintes ingredientes: açúcar, cacau
em pó (33%), mix de vitaminas e minerais não contém glúten.
camomila flor - embalagem de 0,250 grs. ingredientes capítulos
florais 100% naturais. flor seca devendo ser de primeira
Descrição
qualidade, suas condições
deverão estar de acordo com a
norma técnica de alimentação
feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado
com tipo cores, isto é, constituído de grãos com a mesma
coloração admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de misturas de
outras classes e até 10 (dez)% de mistura de variedades da
classe cores, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos
animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados,
chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados,
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e
qualidade, produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g).
validade mínima de 06 meses. embalagem: - primária: saco de
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso
líquido de 01 (um) kg
pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos
sadios, coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e
odores estranhos, enriquecido com ferro e acido folico. prazo de
validade: minimo de 6 meses. data de fabricacao maxima: 30
dias.
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite
integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém
glúten.
pacotes de 1kg de macarrao ave-maria, semola especial, seca,
com ovos. ingredientes: semola de trigo enriquecida com ferro e
acido folico (43,2%), farinha de trigo comum enriquecida com
ferro e acido folico (43,2%), fecula de mandioca (1,6%), corantes
naturais urucum e curcuma. contem gluten. fabricada a partir
de materias-primas selecionadas sas, limpas e de boa
qualidade. embalagem primaria: sacos de polietileno atoxico,
resistentes, termossoldado, contendo peso liquido 1 kg.
validade minima de 08 meses. rotulagem: de acordo com a
legislacao vigente.
orégano: pacote de 01 quilo. folhas frescas ou secas.
pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e padronizado,
acondicionado em embalagem plastica de 1º qualidade. o
produto devera ter validade nao inferior a 03 (tres) dias
pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e padronizado,
acondicionado em embalagem plastica de 1º qualidade. o
produto devera ter validade nao inferior a 03 (tres) dias.
(reservado cota)

Marca

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Item

R$

Descrição

Descrição
quilos de filé de peito de frango congelado; sem osso. o
produto deverá respeitar o limite de percentual de água
estabelecido pelo ministério de 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. para a entrega a embalagem
secundária deverá ser em caixa com 17 quilos e primária:
2kg aproximadamente
quilos de lingüica toscana, acondicionada em sacos de
polietileno de 05 kg, devidamente fechados. carne e
condimentos com aspecto normal, firme, sem umidade,
isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantidas em
temperatura de refrigeracao adequada e suas condicoes
deverao estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 de
20/1081978)
quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em
embalagem propria contendo sua data de fabricacao nao
superior a 02 meses, e data de vencimento. produto
inspecionado pelo ministerio da agricultura.
quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos ou
moida (conforme pedido), resfriada, com aspecto, cor,
cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de gordura;
embalada em saco plastico transparente de polietileno de
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1º
qualidade.
quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos ou
moida (conforme pedido), resfriada, com aspecto, cor,
cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de gordura;
embalada em saco plastico transparente de polietileno de
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1º
qualidade. (reservado cota)
quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no
máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; para a entrega o acem bovino cortado deverá ser
embalado em saco plástico transparente de polietileno de 2
kg. cada, atóxico; e suas condições deverão estar de
acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma
2244/97). (reservado cota)

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

JAGUA
SIF 2913

12,90

64.500,00

SATIARE SIF
1050

11,05

55.250,00

COPACOL SIF
516

6,70

8.040,00

FRIGOESTRELA
SIF 2924

16,80

113.400,00

FRIGOESTRELA
SIF 2924

16,80

37.800,00

FRIGOESTRELA
SIF 2924

16,60

37.350,00

Total geral de R$ 316.340,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 75/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
Prefeitura do Município de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria
de de
Comunicação
Social
procedimento administrativo denominado
Registro
Preços realizado por
este
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em
EXTRATO DA ATA Nº. 73/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Órgão Oficial Nº 1042

65

90

Qtde

6.750

Unid.

Descrição

Marca

Kg

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no
máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; para a entrega o acem bovino cortado deverá ser
embalado em saco plástico transparente de polietileno de 2
kg. cada, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo
com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97).

FRIOS
LONDRINA
SIF 3698

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

16,75

113.062,50

Total geral de R$ 113.062,50

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 76/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 425.071,80 (Quatrocentos e vinte e cinco mil setenta e
um reais e oitenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA – EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

4

Qtde

1.800

Unid.

Kg

46

3.300

Kg

47

1.500

Kg

48

2.000

Kg

49

800

Kg

50

3.000

UN

51

400

Mç

Item

Qtde

Unid.

52

2.500

Kg

53

6.000

Kg

54

10.000

Kg

55

1.800

Kg

56

1.000

Mç

57

5.500

Kg

58

1.500

Mç

59

6.000

Kg

60

1.500

Kg

61

2.000

Mç

62

1.200

UN

63

1.200

Kg

64

1.600

Kg

65

5.500

Kg

66

1.800

Kg

Descrição
quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação
quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa
firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica
de alimentacao.
quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparencia, de primeira
qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio. suas
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicos de alimentacao
quilo abobrinha menina, sem defeitos que afete sua aparencia, sendo de
primeira qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio e
suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao.
quilos de acelga, fresca, de primeira qualidade, apresentando tamanho e
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta,
isentam de enfermidades, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, bem
como sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas condicoes
deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao.
alface, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade, livre de residuos de fertilizantes,
sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e suas
condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao.
unidade
macos de almeirao, de primeira qualidade, apresentando tamanho e
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta,
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de residuos de
fertilizantes, sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio
e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de
Descrição
alimentacao.

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, apresentando tamanho,
cor e conformacao uniformes, em condicoes adequadas para consumo, bem
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de alimentacao.
quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e
fresca, tamanho médio, sem defeitos que afete sua aparência e conformação
uniforme, em condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com
polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de acordo com as normas
técnicas de alimentação.
quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e que tenham
aproximadamente o mesmo tamanho.
quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação.
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e
conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio,
e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de
alimentação.
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme.
maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha
ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades cada.
os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99.
quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho
médio/grande, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem
física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida, as condições do produto deverão estar de
acordo com a norma técnica de alimentação.
quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando tamanho
uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades,
defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio
e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de
alimentação.
couve folha - unidade (maço), tipo manteiga de 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.
couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar tamanho e
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta,
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de
alimentação. unidade.
quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniforme,
deverão ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, isenta de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão estar de acordo
com a norma técnica de alimentação.
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano
físico e mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições
deverão estar de acordo com as normas técnicas de alimentação.
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de
acordo com as normas técnicas de alimentação.
quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de
10/03/1999.
quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão estar
de acordo com a norma técnica de alimentação.
quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser de primeira qualidade, grauda,
fresca, compacta e firme, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de
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67

5.200

Kg

68

500

Kg

Kg

quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de
acordo com as normas técnicas de alimentação.
quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de
10/03/1999.
quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão estar
de acordo com a norma técnica de alimentação.
quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser de primeira qualidade, grauda,
fresca, compacta e firme, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de
alimentacao.
quilos de maracuja azedo, devendo ser de primeira qualidade, sem danos
fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar de
acordo com a norma tecnica de alimentacao.
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, parasitas
e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta
e, suas condicoes deverao ser de acordo
Descrição
com a norma tecnica de alimentacao
quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho
médio uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre de enfermidade,
defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do
manuseio (rachadura, etc) e suas condições deverão estar de acordo com a
norma técnica de alimentação.
quilos de pera, nacional, fresca e firme, sem danos fisicos e mecanicos
oriundos do manuseio, de 1º qualidade e suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de alimentacao
repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira qualidade,
isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. unidade.
maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou
velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades contadas
na parte oposta ao das folhas, os produtos deverão estar em conformidade
com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99.
quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de
amadurecimento, de primeira qualidade.
quilos de vagem, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho
uniforme, sem danos fisicos e mecanicos oriundo do manuseio, suas
condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao.
gengibre - raiz integrante da família das zingiberaceae, embalagem plástica de
1kg.

Terça-feira, 27 de junho de 2017

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 75/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 113.062,50 (Cento e treze mil sessenta e dois reais e
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

5.500

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

18,15

32.670,00

66

1.800

Kg

67

5.200

Kg

68

500

Kg

69

1.800

Kg

70
Item

8.500
Qtde

Kg
Unid.

72

1.000

Kg

73

500

Kg

74

2.500

UN

75

1.800

Mç

76

10.000

Kg

77

1.800

Kg

78

180

Kg

Item

Qtde

Unid.
Pct

15

800

Pct

6.280,00

25

700

Cx.

4,14

3.312,00

27
Item

1.500
Qtde

Lt
Unid.

2,89

8.670,00

28

500

Pct

30

500

Pct

33

500

Gr

35

300

UN

44

800

Kg

71

4.600

Dz

79

2.000

Kg

80

5.000

Kg

3,79

5.685,00

3,14

2,44
Valor
Unitário
R$

976,00
Valor
Total
R$

2,79

6.975,00

4,29

25.740,00

4,64

46.400,00

2,44

4.392,00

4,94

4.940,00

2,94

16.170,00

1,44

2.160,00

3,84

23.040,00

2,94

4.410,00

2,74

5.480,00

5,83

6.996,00

4,73

5.676,00

4,83

7.728,00

Pág. 6
2,93

5.274,00

4,93

25.636,00

19,54

9.770,00

12,73

22.914,00

Valor
1,93
Unitário
R$

Valor
16.405,00
Total
R$

3,83

3.830,00

11,43

5.715,00

4,84

12.100,00

1,64

2.952,00

6,54

65.400,00

8,63

15.534,00

7,86

1.414,80

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 77/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 153.693,00 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e
noventa e três reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
1.000

10.362,00

10.065,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

14

3,14

1,83

Descrição
chá mate, embalagem com 200g, para infusão, tostado.
produto obtido através da tostagem das folhas e talos de
erva mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade
pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e
parcialmente desengordurado. nao acrescido de acucar.
ingredientes: polpa de coco parcialmente desengordurada,
desidratada e conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª
qualidade.
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem
longa vida com data de fabricacao nao superior a 2 meses
e data de vencimento.
leite sem lactose: 01 litro, contendo em sua composição:
leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato
de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio,
difosfato de sódio, sem
glutem, valor energético não
Descrição
reduzido. embalagem tetra pak de 01 litro.
macarrão tipo espaguete: sem ovos, seca, de acordo com
as nta 02 e 49. fabricada a partir de matérias-primas
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. preparada no
mínimo com 0,045gr de colesterol por quilo, sem adição de
corantes. deverão apresentar após o cozimento cortes
soltos de consistência macia, porém não papa ou pegajosa.
livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. embalagem: primária: sacos de
polietileno atóxico, resistentes, termossoldado, contendo
peso liquido de 01 kg. validade mínima de 08 meses
macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos.
pacotes de 500gr. ingredientes: sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados,
corantes naturais urucum e cúrcuma. contém glúten.
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs,
limpas e de boa qualidade. primária: sacos de polietileno
atóxico, resistentes, termossoldado. validade mínima de 08
meses. rotulagem de acordo com a legislação vigente.
margarina vegetal sem lactose : pote de 0,500 grs.
contendo em sua composição: água, óleos vegetais líquidos
e interesterificados, vitaminas (“e”, “a”, e “d”), estabilizante
mono e diglicerídios e ácidos graxos e estéres de
poliglicerol de ácido ricinoléico, conservadores benzoato de
sódio e sorbato de potássio, acidulante ácido cítrico,
aromatizante (aroma idêntico ao natural de manteiga),
antioxidante tbhq e bht, corantes urucum e cúrcuma. não
contém glúten.
balde com 04 kg de massa pronta para pao de queijo,
resfriada. ingredientes: fecula de mandioca, gordura
vegetal, ovos, sal e queijo. isento de gordura trans.
necessario estar de acordo com as normas do orgao de
fiscalizacao vigente.
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com
registro no ministerio da agricultura e com sif/dipoa
definitivo.
dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira
qualidade, branco, extra, isenta de sujidades, fungos,
substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras,
acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões
celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e
suas condições deverão estar de acordo com a norma
técnica de alimentação.
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º
qualidade e suas condicoes deverao estar de acordo com
as normas tecnicas de alimentacao.
quilos de carne de frango moída congelado: sem osso. o
produto deverá respeitar o limite de percentual de água
estabelecido pelo ministério de 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. para a entrega a embalagem
secundária deverá ser em caixa com 10 quilos e primária:
2kg aproximadamente

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

MISSÃO

4,38

4.380,00

INDIANO

3,28

2.624,00

NENE

3,74

2.618,00

LIDER
Marca

4,83
Valor
Unitário
R$

7.245,00
Valor
Total
R$

TODESCHINI

5,52

2.760,00

RENATA

4,18

2.090,00

BECEL

8,28

4.140,00

SÃO PAULO

35,88

10.764,00

KOLLAC

24,78

19.824,00

IN NATURA

4,53

20.838,00

GUIBON

7,73

15.460,00

COPACOL

12,19

60.950,00

Total geral de R$ 153.693,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 78/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
2,93
5.274,00
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este
Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em
4,93
25.636,00
28/03/2017.
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Valor Homologado: R$ 22.200,00Assessoria
(Vinte e dois de
mil Comunicação
e duzentos reais). Social
1,83

10.065,00

19,54

9.770,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 78/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município
de Cianorte,
através da Divisão de Licitações,
torna público 27
o
Órgão
Oficial
Nº 1042
Terça-feira,
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este
Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e duzentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS
LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca

45

12.000

Pct

pacotes de 900 ml de bebida lactea, acondicionada em
embalagem plastica, com validade nao inferior a 10 (dez)
dias.

LACTONORTE

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

1,85

22.200,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 46.400,00 (Quarenta e seis mil e quatrocentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

39

2.500

Pct

40

1.000

Pct

41

1.000

Pct

42

1.000

Pct

Descrição

Marca

quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, congelada e
embalada em pacotes de 01 kg.
quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada e
embalada em pacotes de 01 kg
quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e
embalada em pacotes de 01 kg
polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e
embalada em pacotes de 01 quilo.

MAQUEA
POLPAS
MAQUEA
POLPAS
MAQUEA
POLPAS
MAQUEA
POLPAS

2

11

12

13

50

300

300

400

Unid.
UN

Lta

Lta

Lta

16

690

Pct

20

500

Pct

21

2.500

Pct

31

4.000

Pct

Descrição
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes:
água destilada, álcool etílico, corante caramelo e
aromatizante. sem glúten.
cereal para alimentação infantil a base de arroz. lata de
400gr. ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico,
sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c,
vitamina e, niacina, ácido pantatênico, vitamina a,
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d),
probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite e
glúten.
cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de
400gr. ingredientes: farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio
dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco fumarato
ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido
pantatênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido
fólico, vitamina d) probiótico e aromatizante vanilina.
contém traços de leite e glúten.
cereal para alimentação infantil multicereais. lata de
400gr. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais (fosfato
de sódio dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina
e, ácido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6,
ácido fólico, vitamina d) probiótico e aromatizante vanilina.
contém traços de leite e glúten.
pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo com as nta 02 e
85. constituído de uma 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
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida
com ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal
limpo. 1ª qualidade.
farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 grs
do produto: de acordo com a nta 34. fabricada a partir de
metias-primas sãs e limpas. produto obtido pela ligeira
torração da raladura das raízes de mandioca, previamente
descascada, lavada, e isenta de cianeto. livre de matéria
terrosa, de parasitos, larvas e detritos animais e vegetais.
não podendo estar fermentada, rançosa e ter, no máximo,
14% p/p de umidade. validade mínima 12 meses.
embalagem: - primária: pacote de polietileno atóxico,
resistente, termossoldado, ou em filme de poliéster
metalizado com polietilene, embalagem com 500grs
pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola especial,
seca, com ovos. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de trigo comum
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e cúrcuma.
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs,
limpas e de boa qualidade. deverão apresentar após o
cozimento cortes soltos de consistência macia, porém não
papa ou pegajosa. livre de matéria terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e vegetais. embalagem: primária:
sacos de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado,
contendo peso líquido 01 kg. validade mínima de 08 meses.
rotulagem: de acordo co
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Unid.

34

1.200

Pte

36

2.850

Cx.

84

6.000

Kg

85

2.000

Kg

92

9.750

Kg

93

3.250

Kg

COAMO

3,00

3.600,00

COCAMAR

3,98

11.343,00

KI PÃO

8,25

49.500,00

KI PÃO

8,25

16.500,00

BELA
VISTA

7,70

75.075,00

BELA
VISTA

7,70

25.025,00

Total geral de R$ 232.142,80

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

23.000,00

8,40

8.400,00

7,70

7.700,00

7,30

7.300,00

Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca

UN

pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. ing: farinha de
trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais, matérias
primas de primeira qualidade. unidade.

DOURAPÃO

Total geral de R$ 46.400,00
38

Valor Total
R$

CEPERA

6,65

332,50

11,26

11,25

12,41

3.378,00

3.375,00

4.964,00

DELA
TORRE

3,37

2.325,30

PRIMOR

11,75

5.875,00

AMAFIL

4,50

11.250,00

ORSI

4,90

19.600,00

22.000

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

0,58

12.760,00

Total geral de R$ 12.760,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 82/2017 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 16/2017, homologado em
29/03/2017.
Valor Homologado: R$ 100.913,80 (Cem mil novecentos e treze reais e oitenta
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material e contratação de
empresa para prestação de serviços metalúrgicos para Secretaria Municipal de
Saúde.
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

NESTLE

Valor Total
R$

Valor Total
R$

Valor
Unitário
R$

NESTLE

Marca

9,20

Marca

NESTLE

Descrição
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo ter
validade de 6 meses apos a data de fabricacao. podendo
conter vitamina e outras substancias permitidas,
qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio.
óleo refinado de soja. caixa contendo 20 unidades com 900
ml cada: de acordo com as nta 02 e 50. validade mínima:
12 (doze) meses a partir da data de fabricação que não
poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega.
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas
por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato
uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega.
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas
por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato
uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega.
(reservado cota).
quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânico oriundos do manuseio e transporte, e suas
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de
alimentação
quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e
conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânico oriundos do manuseio e transporte, e suas
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de
alimentação. (reservado cota)

Valor
Unitário
R$

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 80/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 232.142,80 (Duzentos e trinta e dois mil cento e
quarenta e dois reais e oitenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

Qtde

Valor
Unitário
R$

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2017 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 24/2017, homologado em
28/03/2017.
Valor Homologado: R$ 12.760,00 (Doze mil setecentos e sessenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo da merenda escolar.
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Item

Item

Total geral de R$ 22.200,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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de junho de 2017

Qtde

Unid.

1

15

UN

8
9
10

200
240
200

Mt
Mt
UN

11

150

UN

12

70

UN

13

150

UN

14

3

UN

15

2

UN

16
17

1.000
100

UN
Kg

18

1.200

UN

Descrição
portas de chapa 1.20mm em perfil 50x25x1.20mm completa de
0.80x2.10mt.
rufo em chapa galvanizada n°28 corte 0,60cm (em metros).
calha em chapa galvanizada n°26 corte 0,60cm (em metros).
telha galvalume 0,50mm
corrimão em tubo 1.1/2x1,50mm com grades vertical em tubo
20x20x1.00mm conforme especificações do bombeiro (em
metros).
corrimão de parede em tubo 1.1/2x1.50mm conforme
especificações do bombeiro (em metros).
tela mosqueteira galvanizada com montantes em perfil de
alumínio (m²).
mictório/lavatórios em chapas de aço inox 304 de 0,65mm de
3.000x1.200mm.
portão em chapa frizada 22 com montante em tubo
60x40x1,50mm de 3,20x3,00 mts completo.
parafuso 3/4 para telhado de zinco
kg. de eletrodo ok 2,25mm.
consertos e reparos em janelas, portas, grades, telas, corrimão,
portão, grelhas, calhas, rufos e coberturas (em horas).

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

BELUCO

494,00

7.410,00

BELUCO
BELUCO
REGIONAL

17,65
28,99
13,50

3.530,00
6.957,60
2.700,00

BELUCO

194,00

29.100,00

BELUCO

47,00

3.290,00

BELUCO

117,99

17.698,50

BELUCO

949,90

2.849,70

BELUCO

1.690,00

3.380,00

PARAFIX
DENVER

0,14
11,90

140,00
1.190,00

BELUCO

18,89

22.668,00

Total geral de R$ 100.913,80

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 83/2017 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 16/2017, homologado em
29/03/2017.
Valor Homologado: R$ 7.080,00 (Sete mil e oitenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material e contratação de
empresa para prestação de serviços metalúrgicos para Secretaria Municipal de
Saúde.
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Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca

2
3
4
5
6
7

30
15
30
40
40
40

UN
UN
Br
Br
Mt
Mt

chapas fina frio 3.000x1.200x0.65mm.
chapas fina frio 3.000x1.200x1.20mm.
ferro cantoneira 7/8x1/8mm 6 metros (barras).
ferro cantoneira 3/4x1/8mm 6 metros (barras).
perfil viga "u" 0,75x,0,40x2,65mm (em metros).
perfil viga "u" 100x0,40x2,65mm (em metros).

CIAPLACAS
CIAPLACAS
CIAPLACAS
CIAPLACAS
CIAPLACAS
CIAPLACAS

Valor Unitário Valor Total
R$
R$
110,00
3.300,00
95,00
1.425,00
24,50
735,00
20,50
820,00
9,10
364,00
10,90
436,00
Total geral de R$ 7.080,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Março de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 393/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este
Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 192/2016, homologado em
30/09/2016.
Valor Homologado: R$ 5.439,70 (Cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e
setenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

145

25

UN

146

5

UN

Pág. 8

Terça-feira, 27 de junho de 2017

Descrição
reanimador pulmonar manual infantil tipo ambú, com balão auto
inflável em silicone e válvula de admissão de ar com conexão para
entrada de oxigênio, acompanha 01 máscara com bojo transparente e
coxim em silicone tamanho infantil, válvula unidirecional com
acoplamento externo para máscara, válvula de escape (pop-off),
válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com
conector. unidade.
reanimador pulmonar manual neonatall tipo ambú, com balão auto
inflável em silicone e válvula de admissão de ar com conexão para
entrada de oxigênio, acompanha 01 máscara com bojo transparente e
coxim em silicone tamanho infantil, válvula unidirecional com
acoplamento externo para máscara, válvula de escape (pop-off),
válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com
conector. unidade.

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

JG
MORIYA

182,00

4.550,00

JG
MORIYA

177,94

889,70

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

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 726/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa OCHI & VITÓRIO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida América, 3060, CEP 87.200-000,
telefone (44) 3629-2212, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 79.434.320/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 307/2016.
OBJETO: Aquisição de lajotas, tijolos, m³ de areia fina e grossa, pedrisco, pó de
pedra e pedra para atender as obras públicas do município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
59.376,00 (Cinquenta e nove mil trezentos e setenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/09/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 727/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa OCHI & VITÓRIO LTDA ME, pessoa jurídica
de direito privado, com sede à Avenida América, 3060, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-2212, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 79.434.320/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 304/2016.
OBJETO: Aquisição de cargas terra, contratação de serviços de carregamento e
transporte de terra.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
10.738,00 (Dez mil setecentos e trinta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/09/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Prefeitura do Município de Cianorte

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 731/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa J A DE FREITAS E CIA LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Rua Ibicui, 201, Zona 3, CEP 87.209156, telefone (44) 3631-9279, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 01.993.275/0001-36.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 69/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços para a manutenção de implementos agrícolas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
12.337,08 (Doze mil trezentos e trinta e sete reais e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 741/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa JOEL SILVA LIMA & CIA LTDA - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do
Paraná, à Rua Rodovia PR 323, Km 223, zona 11A, CEP 87211-400, telefone
(44) 3631-5733, inscrita no CNPJ sob nº 79.448.171/0001-38.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 166/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos, elétrica, funilaria, lubrificação e tapeçaria em veículos do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 6.780,63
(Seis mil setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/06/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 559/2017 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO PREGÂO ELETRÔNICO Nº 120/2016.
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: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Anita Ribas, nº 410, CEP 82.520.610,
na cidade de Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº
00.656.468/0001-39, telefone (41) 3028-2375, neste ato representada pelo Sr.
Luiz Renato Garofani portador da Cédula de Identidade 4.541.423-0 SSP/PR e
do CPF 874.165.659-87, residente e domiciliado em Curitiba/Paraná.
Cláusula Primeira: 1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigência por mais sessenta dias, tendo como término 21/08/17.
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de junho de 2017.
_____________________		
_______________________
Luiz Renato Garofani		
Claudemir Romero Bongiorno
DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA
Prefeito
Contratada			
Contratante
QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E O SENHOR ANTONIO DE SOUZA
PEDROSO JUNIOR, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 19/2014.
LOCATÁRIO: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
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LOCADOR: Antonio de Souza Pedroso Junior, pessoa física, inscrita no CPF/
MF sob o nº 009.793.969-21, portador da Cédula de Identidade nº 8464860-4
SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Manoel da Nóbrega, 184, apto 92, Município de Cianorte, Estado do Paraná.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de
vigência em 12 meses, com término em 14/07/2018, acrescentando ao contrato
o valor de R$ 28.507,44 (vinte e oito mil, quinhentos e sete reais e quarenta e
quatro centavos), permanecendo o mesmo valor mensal de R$ 2.375,62 (dois
mil e trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). O contrato
passa a ter valor acumulado de R$ 112.522,32 (cento e doze mil e quinhentos e
vinte e dois reais e trinta e dois centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária:
08.04.10.304.0007.2.052 – Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde
339036 – Fonte 497
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, 23 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Antonio de Souza Pedroso Junior
Prefeito Municipal
LOCADOR
LOCATÁRIO
SÉTIMO TERMO ADITIVO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 611/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016.
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: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 96, Município de Cianorte, estado
do Paraná, CEP 87200-1514, telefone (44) 3629-3441, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 75.216.135/0001-98, neste ato representada por seu sócio administrador, o
Sr. Luiz Carlos Peres de Almeida, CREA/PR 9152-D, portador da Cédula de
Identidade nº 1.256.901 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 413.901.999-91, residente e domiciliado no Município de Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigência para 30/09/2017 e acrescentar o valor de R$ 5.056,27 (cinco mil cinquenta
e seis reais e vinte e sete centavos), passando o contrato a ter o valor total de
R$ 438.229,17 (quatrocentos e trinta e oito mil duzentos e vinte e nove reais e
dezessete centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 11.02.27.811.0017.1.007 – Revitalização e Melhoria no
Complexo Esportivo 449051 - Fonte 0.
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, 22 de junho de 2017.
Luiz Carlos Peres de Almeida
Claudemir Romero Bongiorno
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Prefeito
Contratada				
Contratante
MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
NOTIFICAÇÃO DE RECURSO
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº
66/2017, de 24 de maio de 2017, no uso de suas atribuições legais, comunica
a interposição de recurso da licitante abaixo relacionada, concernente ao Edital
de Licitação nº 04/2017, modalidade Concorrência Pública, referente ao objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos complementares, como
Projeto Estrutural (concreto armado e estrutura metálica), Projeto Elétrico, Telefônico, SPDA (sistema de proteção contra descarga elétrica), Lógica, Projeto
Hidrossanitário e Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico.
PLANENGE ENGENHARIA LTDA ME 13.248.873/0001-60
Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação,
conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 8.666/1993, para apresentar as contra razões em relação ao recursos impetrados.
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de junho de 2017.
Marcos Alberto Valério
Presidente da Comissão
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
NOTIFICAÇÃO DE RECURSO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº
54/2016, de 03 de maio de 2017, no uso de suas atribuições legais, comunica a
interposição de recurso das licitantes abaixo relacionadas, concernente ao
Edital de Licitação nº 11/2017, modalidade Tomada de Preços, referente ao
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO
CENTRO CULTURAL - 1ª ETAPA.
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL

75.216.135/0001-98

TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS

21.481.871/0001-44

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação,
conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 8.666/1993, para
apresentar as contra razões em relação ao recursos impetrados.
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de junho de 2017.
Marcos Alberto Valério
Presidente da Comissão

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 609/2017 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A COMPUSTAR
INFORMÁTICA LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães n o 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:
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 Paraná, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 02.169.444/0001-80, neste ato representada por sua sócia
administradora, a Sra. Maria Nilce Neri de Souza, portador da Cédula de
Identidade RG no 3.343.385-9/SSP-PR, inscrito no CPF sob o n° 482.511.27904, residente e domiciliado em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$
2.604,30 (dois mil e seiscentos e quatro reais e trinta centavos), conforme
tabela abaixo:
Item

Qtde

Unid.

1

1

UN

2

1

UN

3

400

Mt

6

9

UN

18
19
22

1
1
50

UN
UN
Mt

Descrição LOTE 1
conector femea gigalan cat6
premiun branco
conector macho cat.6 para cabo
solido
cabo gigalan u/utp 23awgx4p cm vermelho
patch cord u/utp gigalan cat.6 cm
t568a/b 2.5m amarelo
camera ip dome 2mp, lente 2.8mm
software vast - licença 1 conexão
corrugado 1"

Código Produto no
Fabricante

Marca
Fabricante

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

35.060.601

FURUKAWA

31,97

31,97

35.050.282

FURUKAWA

3,60

3,60

23.400.044

FURUKAWA

2,77

1.108,00

35.123.804

FURUKAWA

27,31

245,79

FD8169A
VAST
-

VIVOTEC
-

849,80
237,64
2,55

849,80
237,64
127,50

1.2 – Dessa forma o contrato passa a ter o valor total de R$ 152.267,27 (cento
e cinquenta e dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos)
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:
Classificação Funcional
Programática

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa

0606

4

122

4

1

86

0606

4

122

4

1

86

0606

4

122

4

1

86

0606

4

122

4

1

86

Instalação de Sistema
Monitoramento p
Instalação de Sistema
Monitoramento p
Instalação de Sistema
Monitoramento p
Instalação de Sistema
Monitoramento p

de
de
de
de

Fonte

Reduzido

449052240000

501

3205

339030260000

0

4031

339030470000

0

4032

339039050000

0

3211

Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do
Contrato ora aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e
complementar daquela, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de junho de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
CONTRATANTE

Maria Nilce Neri de Souza
COMPUSTAR
INFORMÁTICA LTDA - EPP
CONTRATADA

Secretaria de Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 12, DE 14 de Junho de 2017.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte –
Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 14 de Junho de 2017,
às 08h: 30m, no Salão Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, no
uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Art.88, inciso II
da Lei Federal nº 8.069 /90 e Lei Municipal nº 3.467/10, resolve;
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Deliberar:
Art. 1º - A formação de uma comissão para realizar o processo de chamamento
público referente, à captação de recursos deduzidos do Imposto de Renda ao
Fia- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A Comissão será composta pelos seguintes membros:
- Conselheira Governamental e Presidente do CMDCA: Maria Cristina Bertoli
Pires;
- Conselheira Não Governamental: Laura Berner Rocha;
- Conselheira Governamental: Milene Macedo de Morais;
Apoio Técnico:
Representante da Procuradoria Jurídica e Conselheira Governamental: Sarah
Viana Veloso Merquides.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 26 de Junho de 2017.
Maria Cristina Bertoli Pires
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente

Secretaria de Finanças
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