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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração

Div. de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 1120/2017 - 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  CARNICELLI & CIA LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Julio Serrante, 390, Complexo In-
dustrial Bataglia, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP 87.211-454, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.307.203/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 155/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para sistemas 
de prevenção contra incêndio e pânico para utilização em edifícios públicos do 
Município de Cianorte-PR.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
16.163,00 (Dezesseis mil cento e sessenta e três reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de setembro de 2017.  

Alberto Nabhan
Prefeito em exercício

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 
224/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 315/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de tapeçaria, capas em corvim, bancos e cinto de segurança de veículos 
e reforma de cadeira de rodas, macas, entre outros equipamentos da Secretaria 
Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa STOP CAR - SER-

VIÇOS DE ESTOFADOS LTDA - ME como vencedora dos itens 01 ao 27 no 
valor total de R$ 109.388,00 (Cento e nove mil trezentos e oitenta e oito reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de setembro de 2017.

Alberto Nabhan 
Prefeito em exercício

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 486/2017 FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA SILVERCON ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA - ME, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede à Praça da República no 100, inscrita no 
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito exercício, Sr. Alberto Nabhan, Portador da Cédula de Identidade RG no 
3.080.417-1 SSP/PR, e do CPF no 424.759.619-53 e
 CONTRATADO: SILVERCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Coronel Manoel Mar-
condes, 1326, Bairro Batel, CEP 85.015-380, na cidade de Guarapuava, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.680.325/0001-16; e telefone (42) 
3036-0303, Email: silverconeng@hotmail.com ,neste ato representada por sua 
sócia administradora, a Sra. Jozélia de Lima Ribas, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 7.293.320-6 e do CPF nº 034.064.779-50, residente e domiciliado 
em Guarapuava/PR.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de Engenharia para 
a Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos referentes à Avenida José da 
Silveira/Rua Kitibe Mizuta/Rua Fátima/Rua Waldomiro Fabrício no trecho entre 
a Rua Ver. Reinaldo de Almeida e a Rua das Laranjeiras, numa extensão apro-
ximada de 1.615 metros.
RESCISÃO: As partes signatárias, devidamente qualificadas, assinam e fazem 
rescindir o Contrato, oriundo do processo de Licitação Tomada de Preço nº 
02/2017, a partir de 15/09/2017, com base no Art 78 inciso II e Art 79 iniciso I 
da Lei de Licitações 8.666/93. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de setembro de 2017.

Alberto Nabhan
Prefeito em Exercício

Contratante
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 199/2017 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 136/2017, homologado em 
19/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 25.036,00 (Vinte e cinco mil trinta e seis reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de marmitex para as polícias Civil e Militar.  
Empresa: O. M. LEAL RESTAURANTE 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 2.200 UN 
Unidades de marmitex tamanho médio, (contendo: 

arroz, feijão, macarrão, salada, 03 (três) tipos de carne, 
e 01 (uma) panqueca). 

R$ 11,38 R$ 25.036,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 200/2017 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 Eletrônico sob nº 128/2017, homologado em 
19/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 56.649,88 (Cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e 
nove reais e oitenta e oito centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de lanches prontos através dos 
Convênios 101/2013, 013/2015 e Plano SINASE.  
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 Kg 

quilo de mini hambúrguer, contendo mini pão de hambúrguer com gergelim, 
hambúrguer de 50g, uma fatia de queijo, tomate e alface, pronto para 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

26,50 2.650,00 

2 125 Kg 
quilo de pastel de forno de frango, assado recheado com molho de frango, milho 

e requeijão, pronto para o consumo. entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

26,50 3.312,50 

3 50 Kg 
quilo de pastel de forno de calabresa com requeijão, assado, pronto para 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

26,50 1.325,00 

4 50 Kg quilo de empadinha de frango, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

5 50 Kg quilo de empadinha de palmito, pronto para consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

6 175 Kg 
quilo de enroladinho de salsicha assado contendo meia salsicha cada ou uma 

mini salsicha, pronto para consumo. entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 4.112,50 
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 125 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e presunto, contendo queijo presunto, molho de 
tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
23,50 2.937,50 

8 50 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e calabresa, contendo queijo, calabresa, molho de 

tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 1.175,00 

9 50 UN quilos de torta de frango, pronta para o consumo,  entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

10 50 UN quilos de torta de presunto e mussarela, pronta para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

11 125 Kg quilos de esfirra, sabor carne, pronta para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 3.362,50 

12 50 Kg quilos de esfirra, sabor frango, pronta para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 1.345,00 

13 55 UN 
centos de salgadinho tipo pastel, com recheio de carne bovina, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 1.921,70 

14 30 UN 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de frango, pronto para o 
consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
34,94 1.048,20 

15 105 UN 
centos de salgadinho tipo bolinha de queijo, pronto para o consumo, com no 

mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando à 
proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 3.668,70 

16 105 UN 
centos de salgadinho tipo quibe, pronto para o consumo, com no mínimo 25g 

por unidade, entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

34,94 3.668,70 

17 25 UN 
centos de salgadinho tipo enroladinho de presunto e mussarela, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.. 

34,94 873,50 

18 1.435 UN 
unidade de pão de queijo grande, prontos para o consumo. peso mínimo 

aproximado de 50g. entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

1,77 2.539,95 

19 50 UN quilos de bolo confeitado com recheio de frutas.entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 21,97 1.098,50 

20 150 UN 
quilos de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, prontos para o 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

17,97 2.695,50 

21 50 UN 
quilos de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, prontos para o 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

17,97 898,50 

22 130 UN quilos de sonho de doce de leite grande, prontos para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 16,97 2.206,10 

23 35 UN unidades de bolinhos tipo cueca virada, prontos para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 18,97 663,95 

24 95 UN 
unidades de bolinhos tipo carolina, com recheio de doce de leite, prontos para o 
consumo, entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 

dos mesmos. 
23,97 2.277,15 

25 95 Kg 
quilos de fatias hungaras recheadas de leite condensado e coco, prontas para o 
consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 

dos mesmos. 
21,97 2.087,15 

26 860 UN refrigerante em garrafas pet de 02 litros sabor guaraná, gelado. 4,47 3.844,20 

27 300 Kg mini cachorro-quente com molho de salsicha (mini pão de leite). peso mínimo 
aproximado de 70g. 0,76 228,00 

28 264 UN suco de caixinha vários sabores (uva, laranja, tangerina, limão, goiaba).1 litro. 4,47 1.180,08 
TOTAL GERAL DE R$ 56.649,88 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 319/2017 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 224/2017, homologado em 
11/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 109.388,00 (Cento e nove mil trezentos e oitenta e oito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de tapeçaria, capas em corvim, bancos e cinto de segurança de 
veículos e reforma de cadeira de rodas, macas, entre outros equipamentos da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: STOP CAR - SERVIÇOS DE ESTOFADOS 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 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 60 SVÇ serviço de centralização de roda de cadeira de rodas. 28,00 1.680,00 
2 60 SVÇ serviço de troca de apoio de pé de cadeira de rodas. 21,00 1.260,00 
3 60 SVÇ serviço de pintura de cadeiras de rodas. 50,50 3.030,00 
4 60 SVÇ serviço troca de tecidos de cadeiras de rodas. 92,00 5.520,00 
5 50 SVÇ serviço de reforma de colchão de maca clínica. 135,00 6.750,00 
6 100 SVÇ serviço de reforma de capa em corvim, para cadeiras estofadas de escritório. 93,00 9.300,00 

7 10 SVÇ serviço de desmontagem de tapetes e laterais das portas para lavagem de 
ambulâncias 305,00 3.050,00 

8 10 SVÇ serviço de desmontagem de bancos, laterais de portas, teto e tapetes para 
lavagem de veículo  de qualquer marca/modelo. 440,00 4.400,00 

9 10 SVÇ serviço de reforma do banco do motorista para veiculos de qualquer 
marca/modelo. 284,00 2.840,00 

10 10 SVÇ serviço de reforma do banco do passageiro dianteiro para veiculos de 05 
lugares de qualquer marca/modelo. 284,00 2.840,00 

11 10 SVÇ serviço de reforma dos bancos dos passageiros traseiros  para veiculos de 05 
lugares de qualquer marca/modelo. 379,00 3.790,00 

12 2 SVÇ serviço de reforma da 3ª fileira de bancos  para veiculos  doblô de 07 lugares 474,00 948,00 

13 10 SVÇ serviço de reforma de jogo de laterais internas completo para veículos de 05 
lugares de qualquer marca/modelo. 405,00 4.050,00 

14 2 SVÇ serviço de reforma de jogo de laterais internas completo para veículos doblô 
de 07 lugares 337,00 674,00 

15 5 SVÇ serviço de reforma de jogo de laterais internas completo, para veículos kombi 705,00 3.525,00 
16 5 SVÇ serviço de reforma de banco do passageiro dianteiro para veículos kombi 331,00 1.655,00 
17 5 SVÇ serviço de reforma de bancos dos passageiros traseiros para veículos kombi 563,00 2.815,00 

18 10 SVÇ serviço de confecção de capas para banco do motorista de veículos de 
qualquer marca/modelo. 189,00 1.890,00 

19 10 SVÇ serviço de confecção de capas para banco do passageiro dianteiro para 
veículos de qualquer marca/modelo. 192,00 1.920,00 

20 8 SVÇ serviço de confecção de capas para os bancos dos passageiros traseiros para 
veículos de qualquer marca/modelo. 192,00 1.536,00 

21 50 SVÇ serviço de colocação de cinto de segurança. 56,00 2.800,00 

22 10 SVÇ serviço de reforma de tapetes, em courvim verniz, para veículos de 05 lugares 
de qualquer marca/modelo. 515,00 5.150,00 

23 2 SVÇ serviço de reforma de tapetes, em courvim verniz, para veículos doblô de 07 
lugares de qualquer marca/modelo. 412,00 824,00 

24 7 SVÇ serviço de reforma de tapetes, em courvim verniz, para veículos kombi. 283,00 1.981,00 
25 40 SVÇ serviço de reforma de banco de passageiro de ônibus(por banco) 360,00 14.400,00 
26 40 SVÇ serviço de reforma de assoalho de ônibus(por metro quadrado) 129,00 5.160,00 

27 150 SVÇ serviço de confecção de almofadas de espuma revestida em courvim  com 
dimensões aproximadas de 40cm x 5cm (lxa), em metros. 104,00 15.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan  

Prefeito em exercício 
 

Valor Homologado: R$ 109.388,00 (Cento e nove mil trezentos e oitenta e oito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de tapeçaria, capas em corvim, bancos e cinto de segurança de 
veículos e reforma de cadeira de rodas, macas, entre outros equipamentos da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: STOP CAR - SERVIÇOS DE ESTOFADOS 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 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 60 SVÇ serviço de centralização de roda de cadeira de rodas. 28,00 1.680,00 
2 60 SVÇ serviço de troca de apoio de pé de cadeira de rodas. 21,00 1.260,00 
3 60 SVÇ serviço de pintura de cadeiras de rodas. 50,50 3.030,00 
4 60 SVÇ serviço troca de tecidos de cadeiras de rodas. 92,00 5.520,00 
5 50 SVÇ serviço de reforma de colchão de maca clínica. 135,00 6.750,00 
6 100 SVÇ serviço de reforma de capa em corvim, para cadeiras estofadas de escritório. 93,00 9.300,00 

7 10 SVÇ serviço de desmontagem de tapetes e laterais das portas para lavagem de 
ambulâncias 305,00 3.050,00 

8 10 SVÇ serviço de desmontagem de bancos, laterais de portas, teto e tapetes para 
lavagem de veículo  de qualquer marca/modelo. 440,00 4.400,00 

9 10 SVÇ serviço de reforma do banco do motorista para veiculos de qualquer 
marca/modelo. 284,00 2.840,00 

10 10 SVÇ serviço de reforma do banco do passageiro dianteiro para veiculos de 05 
lugares de qualquer marca/modelo. 284,00 2.840,00 

11 10 SVÇ serviço de reforma dos bancos dos passageiros traseiros  para veiculos de 05 
lugares de qualquer marca/modelo. 379,00 3.790,00 

12 2 SVÇ serviço de reforma da 3ª fileira de bancos  para veiculos  doblô de 07 lugares 474,00 948,00 

13 10 SVÇ serviço de reforma de jogo de laterais internas completo para veículos de 05 
lugares de qualquer marca/modelo. 405,00 4.050,00 

14 2 SVÇ serviço de reforma de jogo de laterais internas completo para veículos doblô 
de 07 lugares 337,00 674,00 

15 5 SVÇ serviço de reforma de jogo de laterais internas completo, para veículos kombi 705,00 3.525,00 
16 5 SVÇ serviço de reforma de banco do passageiro dianteiro para veículos kombi 331,00 1.655,00 
17 5 SVÇ serviço de reforma de bancos dos passageiros traseiros para veículos kombi 563,00 2.815,00 

18 10 SVÇ serviço de confecção de capas para banco do motorista de veículos de 
qualquer marca/modelo. 189,00 1.890,00 

19 10 SVÇ serviço de confecção de capas para banco do passageiro dianteiro para 
veículos de qualquer marca/modelo. 192,00 1.920,00 

20 8 SVÇ serviço de confecção de capas para os bancos dos passageiros traseiros para 
veículos de qualquer marca/modelo. 192,00 1.536,00 

21 50 SVÇ serviço de colocação de cinto de segurança. 56,00 2.800,00 

22 10 SVÇ serviço de reforma de tapetes, em courvim verniz, para veículos de 05 lugares 
de qualquer marca/modelo. 515,00 5.150,00 

23 2 SVÇ serviço de reforma de tapetes, em courvim verniz, para veículos doblô de 07 
lugares de qualquer marca/modelo. 412,00 824,00 

24 7 SVÇ serviço de reforma de tapetes, em courvim verniz, para veículos kombi. 283,00 1.981,00 
25 40 SVÇ serviço de reforma de banco de passageiro de ônibus(por banco) 360,00 14.400,00 
26 40 SVÇ serviço de reforma de assoalho de ônibus(por metro quadrado) 129,00 5.160,00 

27 150 SVÇ serviço de confecção de almofadas de espuma revestida em courvim  com 
dimensões aproximadas de 40cm x 5cm (lxa), em metros. 104,00 15.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan  

Prefeito em exercício 
 

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização
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