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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 248/2017

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 
aquisição de picolés e sorvetes para a Secretaria Municipal de Assistência Soci-
al. Credenciamento até as 8h do dia 17 de Outubro de 2017 através do site www.
caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8h30min do dia 17 de Outubro 
de 2017; início da sessão às 8h30min do dia 17 de Outubro; oferecimento de 
lances a partir de 9h30min do dia 17 de Outubro de 2017. O Edital e seus respec-
tivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, 
prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço 
acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: 
(44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de Setembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 249/2017

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de livros, ma-
trizes e inventários de habilidades para o Centro de Referência Especializado de 
Atendimento Social – CREAS, através do Sistema Nacional de Atendimento So-
cial - SINASE. Credenciamento até as 8h do dia 17 de Outubro de 2017 através 
do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9h30min do dia 17 

de Outubro de 2017; início da sessão às 9h30min do dia 17 de Outubro de 2017; 
oferecimento de lances a partir de 14h do dia 17 de Outubro de 2017. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto 
a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de 
Setembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 257/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de cartilhas e 
adesivos para utilização nas ações estratégicas do PETI. Credenciamento até as 
8h do dia 16 de Outubro de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimen-
to das propostas até as 8h30min do dia 16 de Outubro de 2017; início da sessão 
às 8h30min do dia 16 de Outubro de 2017; oferecimento de lances a partir de 
9h30min do dia 16 de Outubro de 2017. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de Setembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 243/2017

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
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dia 11 de Outubro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de metros 
quadrados de granito cinza para a manutenção e conservação das diversas insta-
lações e setores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Setembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 247/2017

Reabertura de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15h30min do 
dia 11 de Outubro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para serviços de criação, 
migração e desenvolvimento de website da Prefeitura do Município de Cianorte 
e serviços mensal de manutenção, suporte e desenvolvimento de módulos para 
o website.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Setembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 018/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 
16 de Outubro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de ilumi-
nação pública ornamental em diversos trechos do Município de Cianorte. Valor 
Máximo: R$ 177.238,91 (cento e setenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais 
e noventa e um centavos). Prazo para execução: 6 (seis) meses. O Edital e seus 
respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retira-
dos no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 
44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 26 de Setembro 
de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1162/2017 - 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  SPAGOLLA & B. SILVA LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Rodovia PR 323 Km 70, CEP 87.209-400, telefone (44) 3631-6059, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.548.849/0001-55. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 374/2016.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e óleo ARLA 32 para os veículos perten-
centes ao Município de Cianorte, com RESERVA DE COTAS.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
322.996,00 (Trezentos e vinte e dois mil e novecentos e noventa e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de setembro de 2017. 

Alberto Nabhan
Prefeito em exercício

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1163/2017 - 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  AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Avenida Goiás 26, CEP 87.200-151, telefone (44) 3018-2828, inscrita no CNPJ 
sob nº 23.119.737/0001-23. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 374/2016.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e óleo ARLA 32 para os veículos perten-
centes ao Município de Cianorte, com RESERVA DE COTAS.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
24.654,50 (Vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de setembro de 2017. 

Alberto Nabhan
Prefeito em exercício

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 88/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 32.883,00 (Trinta e dois mil oitocentos e oitenta e 
três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: A.D.DAMINELLI – EIRELI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

28 30.000 UN 

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

protetora, câmara flexível, gotejadora em macro gotas, 
tubo em pvc de 1,50m, pinça rolete para dosagem de 

volume e conexão luer-lock. unidade. 

LABOR 
IMPORT 0,94 28.200,00 

71 1.100 Frc 

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

pele, melhorando sua elasticidade, auxiliando na 
prevenção de formação de escaras, uso tópico, com 

registro no m. s. frasco com no mínimo 200ml. 

DERIVKA 3,93 4.323,00 

86 1.000 UN sonda para aspiração traqueal nº 10. unidade. MEDSONDA 0,36 360,00 
TOTAL GERAL DE R$ 32.883,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 89/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 63.347,50 (Sessenta e três mil trezentos e quarenta 
e sete reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

26 400 UN detergente enzimático, frasco contendo no mínimo 1 
l. unidade. KELLDRIN 17,70 7.080,00 

37 100 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

adulto, fio metálico dobrável, haste flexível, 
autoclavável, embalagem individual. unidade 

OXIGEL 20,00 2.000,00 

38 100 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

infantil, fio metálico dobrável, haste flexível, 
autoclavável, embalagem individual. unidade 

OXIGEL 20,00 2.000,00 

54 150 UN pinça adson com dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

55 150 UN pinça adson sem dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

56 200 UN pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço 
inoxidável, embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

57 200 UN pinça anatômica dissecção 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

58 200 UN pinça halsted mosquito reta 10cm, em aço 
inoxidável, embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,36 2.872,00 

59 200 UN pinça kelly curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 11,33 2.266,00 

60 200 UN pinça kelly reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. WELDON 17,49 3.498,00 

61 110 UN pinça kocher curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 25,00 2.750,00 

62 10 UN pinça kocher reta 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 140,00 

64 50 UN porta agulha mayo hegar 16cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 700,00 

77 200 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,61 122,00 

117 8.000 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,07 8.560,00 

118 8.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,71 13.680,00 

122 150 UN 

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

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

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

de acrílico para proteção. unidade. 

LAMEDID-
SOLIDOR-
PROCARES 

10,22 1.533,00 

124 100 UN tesoura iris curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem individual. unidade. WELDON 22,89 2.289,00 

125 100 UN tesoura iris reta 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
individual. uunidade. WELDON 18,44 1.844,00 

126 150 UN tesoura mayo curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 24,21 3.631,50 

127 150 UN tesoura mayo reta 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 20,00 3.000,00 

TOTAL GERAL DE R$ 63.347,50 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 90/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 13.494,40 (Treze mil quatrocentos e noventa e 
quatro reais e quarenta centavos). 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

26 400 UN detergente enzimático, frasco contendo no mínimo 1 
l. unidade. KELLDRIN 17,70 7.080,00 

37 100 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

adulto, fio metálico dobrável, haste flexível, 
autoclavável, embalagem individual. unidade 

OXIGEL 20,00 2.000,00 

38 100 UN 
fio guia para intubação, mandril tipo vareta, modelo 

infantil, fio metálico dobrável, haste flexível, 
autoclavável, embalagem individual. unidade 

OXIGEL 20,00 2.000,00 

54 150 UN pinça adson com dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

55 150 UN pinça adson sem dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 9,50 1.425,00 

56 200 UN pinça anatômica dente de rato 14cm, em aço 
inoxidável, embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

57 200 UN pinça anatômica dissecção 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 6,33 1.266,00 

58 200 UN pinça halsted mosquito reta 10cm, em aço 
inoxidável, embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,36 2.872,00 

59 200 UN pinça kelly curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 11,33 2.266,00 

60 200 UN pinça kelly reta 14cm, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. WELDON 17,49 3.498,00 

61 110 UN pinça kocher curva 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 25,00 2.750,00 

62 10 UN pinça kocher reta 14cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 140,00 

64 50 UN porta agulha mayo hegar 16cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 14,00 700,00 

77 200 UN sonda nasogástrica curta nº 18. unidade. BIOSANI 0,61 122,00 

117 8.000 UN soro fisiológico 0,9%,sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 100ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,07 8.560,00 

118 8.000 UN soro fisiológico 0,9%, sistema aberto, frasco conta 
gotas contendo 250ml. unidade. 

FARMAX-
AMARAL 1,71 13.680,00 

122 150 UN 

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

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

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

de acrílico para proteção. unidade. 

LAMEDID-
SOLIDOR-
PROCARES 

10,22 1.533,00 

124 100 UN tesoura iris curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem individual. unidade. WELDON 22,89 2.289,00 

125 100 UN tesoura iris reta 15cm, em aço cirúrgico, embalagem 
individual. uunidade. WELDON 18,44 1.844,00 

126 150 UN tesoura mayo curva 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 24,21 3.631,50 

127 150 UN tesoura mayo reta 15cm, em aço cirúrgico, 
embalagem plástica individual. unidade. WELDON 20,00 3.000,00 

TOTAL GERAL DE R$ 63.347,50 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 90/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 13.494,40 (Treze mil quatrocentos e noventa e 
quatro reais e quarenta centavos).  

 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: ASSUNÇÃO E MORETTO LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 200 UN 

atadura gessada, medindo 6cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a base de gesso com 

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

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

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

BIOTEXTIL 0,55 110,00 

20 1.000 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 7 litros. unidade. DESCARBOX 2,04 2.040,00 

21 1.400 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 13 litros. unidade. DESCARBOX 2,54 3.556,00 

22 130 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade 
para 20 litros. unidade. DESCARBOX 3,85 500,50 

25 50 Pct 

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

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

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

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

capacidade de reter líquido. pacote com 50 
unidades. 

ERIMAR 38,45 1.922,50 

31 200 UN 

escova cervical, não estéril, embalada em papel 
cirúrgico, possui cerda com filamentos de nylon 

sustentados por eixo em aço inox, fixada em haste 
(cabo) plástico fabricado em poliestireno cristal (ps) 
atóxico e resistente, medidas aproximadas: haste: 
aproximadamente 180mm, comprimento da ponta 
ativa: aproximadamente 20mm, formato da ponta 
ativa: cone, comprimento total: aproximadamente 

200mm. unidade. 

ADLIN 0,22 44,00 

32 17 Cx. fio categute simples 2.0, com agulha 20mm, 
cilíndrica, 1/2 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 66,20 1.125,40 

48 300 Cx. 

luva plástica estéril, tamanho único, descartável, 
ambidestra, sensibilidade táctil, boa selagem em 
toda a sua extensão, embalagem individual, com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência e tipo de esterilização. pacote com 100 

unidades. 

DESCARPACK 7,82 2.346,00 

68 18.500 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. DESCARPACK 0,10 1.850,00 
TOTAL GERAL DE R$ 13.494,40 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 91/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 11.640,00 (Onze mil seiscentos e quarenta reais).  

 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

44 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

45 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

46 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

47 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

TOTAL GERAL DE R$ 11.640,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 92/2017 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 17/2017, homologado em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 5.734,00 (Cinco mil setecentos e trinta e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais 
médico hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 10cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a integridade 

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

POLAR 
FIX 1,02 1.224,00 

 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

44 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

45 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

46 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

47 3.000 Par 

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

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

NEW 
HAND 0,97 2.910,00 

TOTAL GERAL DE R$ 11.640,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 92/2017 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 17/2017, homologado em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 5.734,00 (Cinco mil setecentos e trinta e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais 
médico hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 10cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a integridade 

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

POLAR 
FIX 1,02 1.224,00  

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 1.200 UN 

atadura gessada, medindo 15cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a integridade 

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

POLAR 
FIX 1,55 1.860,00 

9 1.000 UN 

atadura gessada, medindo 20cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a integridade 

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

POLAR 
FIX 2,65 2.650,00 

TOTAL GERAL DE R$ 5.734,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 93/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 10.993,75 (Dez mil novecentos e noventa e três 
reais e setenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 8.000 UN 

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

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

perfurante para conexão ao recipiente de solução, 
extensão em pvc azul (evita conexão acidental com 
acesso venoso), medindo 1,20cm, controlador de 

fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, possui conector 
escalonado que permite encaixe em vários tipos de 

dispositivos de infusão, com no mínimo 09 
graduações, embalado com filme e papel grau 

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

DESCARPACK 0,95 7.600,00 

33 30 Cx. fio de nylon 2.0, cuticular, com agulha 3,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,15 814,50 

34 60 Cx. fio de nylon 3.0, cuticular, com agulha 3,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,15 1.629,00 

35 20 Cx. fio de nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,15 543,00 

36 15 Cx. fio de nylon 5.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 unidades. TECHNOFIO 27,15 407,25 

TOTAL GERAL DE R$ 10.993,75 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Março de 2017.  

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 94/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 4.648,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta e oito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

19 700 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, 
bisnaga contendo no mínimo 30g. unidade. CRISTALIA 6,64 4.648,00 

TOTAL GERAL DE R$ 4.648,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 95/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 26.264,00 (Vinte e seis mil duzentos e sessenta e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
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Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 94/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 4.648,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta e oito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

19 700 UN colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g, pomada, 
bisnaga contendo no mínimo 30g. unidade. CRISTALIA 6,64 4.648,00 

TOTAL GERAL DE R$ 4.648,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 95/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 26.264,00 (Vinte e seis mil duzentos e sessenta e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

40 5.000 UN 

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

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

monitoramento dos processos de esterilização com calor 
úmido sob pressão (autoclaves), não exigindo técnica de 

transferência asséptica dos esporos para o meio de 
cultura, permitindo fácil visualização dos resultados. 

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

BIOMECK 4,10 20.500,00 

53 25 UN 

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

de 18 mm, com acabamento em verniz, podendo ser 
usado em condições adversas, com corrimões para 

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

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

RESGATE 
SP 222,00 5.550,00 

78 200 UN sonda nasogástrica curta nº 20. unidade. MARK 
MED 1,07 214,00 

TOTAL GERAL DE R$ 26.264,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 97/2017 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 17/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 7.474,00 (Sete mil quatrocentos e setenta e quatro 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médico 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 200 Pct 

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

faces, com espessura mínima de 3mm, com relativa 
impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, 
sem impurezas, embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data de validade 
e dados de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m. s. pacote com 12 unidades. 

ORTOFEN 4,22 844,00 

4 1.000 Pct 

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

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

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

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

pacote com 12 unidades. 

ANDREONI 2,49 2.490,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 1.000 Pct 

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

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

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

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

pacote com 12 unidades. 

ANDREONI 4,14 4.140,00 

TOTAL GERAL DE R$ 7.474,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 98/2017 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 33/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e serviços 
para colocação e manutenção de alambrados em campos de futebol, 
quadras e demais praças esportivas do município de Cianorte.  
Empresa: TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 
2 4.000 UN m² tela de alambrado malha 09 fio 12 BEGO BEKAERT R$ 10,00 R$ 40.000,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 99/2017 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 33/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e serviços 
para colocação e manutenção de alambrados em campos de futebol, 
quadras e demais praças esportivas do município de Cianorte.  
Empresa: TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME. 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 1.000 Pct 

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

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

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

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

pacote com 12 unidades. 

ANDREONI 4,14 4.140,00 

TOTAL GERAL DE R$ 7.474,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 98/2017 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 33/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e serviços 
para colocação e manutenção de alambrados em campos de futebol, 
quadras e demais praças esportivas do município de Cianorte.  
Empresa: TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 
2 4.000 UN m² tela de alambrado malha 09 fio 12 BEGO BEKAERT R$ 10,00 R$ 40.000,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 99/2017 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 33/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e serviços 
para colocação e manutenção de alambrados em campos de futebol, 
quadras e demais praças esportivas do município de Cianorte.  
Empresa: TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME. 
 

 

Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

3 4.000 UN metros de mão de obra para instalação de tela de 
alambrado. -- R$ 6,50 R$ 

26.000,00 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 100/2017 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 39/2017, homologado 
em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 74.151,00 (Setenta e quatro mil cento e cinquenta 
e um reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de mão de obra para 
execução de rampas de acessibilidade em concreto e piso tátil e instalação 
de pisos táteis em calçamentos, praças e logradouros.  
Empresa: A.R. BAHIA EIRELI - 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 

1 490 UN 

contratação de mão de obra para execução de rampas de 
acessibilidade em concreto e piso tatil. (deverão sr demolidos os 

pisos e meio fio e retirada dos dejetos das vias públicas e as 
mesmas deverão respeitar o projeto anexado ao orçamento). 

R$ 
139,90 

R$ 
68.551,00 

2 200 M² instalação de pisos tateis em calçamentos, praças e logradouros R$ 28,00 R$ 
5.600,00 

Total geral de 74.151,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 214/2017 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 126/2017, homologado 
em 29/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 91.875,00 (Noventa e um mil oitocentos e setenta 
e cinco reais). 
 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de buffet para fornecimento  de coffee break e 
marmitex para diversos seminários, cursos, formações e eventos da SMEC.  
Empresa: M M LUCAS – 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* 2.625 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de 
coffee break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de 
salgado frito; 1 tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de 

suco artificial; café; chá-mate.  a responsabilidade pelo material, 
alimentos, bebidas a serem utilizados nos encontros e a entrega dos 
mesmos será da empresa contratada, bem como a organização do 

espaço para servir os alimentos. (reservado cota) 

R$ 8,75 R$ 
22.968,75 

2 7.875 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de 
coffee break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de 
salgado frito; 1 tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de 

suco artificial; café; chá-mate.  a responsabilidade pelo material, 
alimentos, bebidas a serem utilizados nos encontros e a entrega dos 
mesmos será da empresa contratada, bem como a organização do 

espaço para servir os alimentos. 

R$ 8,75 R$ 
68.906,25 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 215/2017 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 133/2017, homologado 
em 29/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 175.164,10 (Cento e setenta e cinco mil cento e 
sessenta e quatro reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Esportivos 
para a realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: A. TARTARI – CIANORTE - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 60 UN 

bola oficial do campeonato de futebol de campo. com 8 
gomos, confeccionada com pu ultra 100%. possui 

camada neogel, aprovada pela fifa. diâmetro: 68 - 70 cm, 
peso: 420 - 445 g, câmara airbility, termotec em 

microfibra e miolo slip system removível e lubrificado. 
bola oficial campeonatos estaduais e da serie b do 

campeonato brasileiro. 

PENALTY 294,00 17.640,00 

2 100 UN 

bola oficial de futebol de campo, costurada à mão, com 
32 gomos, confeccionada com microfibra. diâmetro: 68 - 

70 cm, peso: 410 - 450 g, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado. 

PENALTY 124,40 12.440,00 
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Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de buffet para fornecimento  de coffee break e 
marmitex para diversos seminários, cursos, formações e eventos da SMEC.  
Empresa: M M LUCAS – 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* 2.625 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de 
coffee break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de 
salgado frito; 1 tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de 

suco artificial; café; chá-mate.  a responsabilidade pelo material, 
alimentos, bebidas a serem utilizados nos encontros e a entrega dos 
mesmos será da empresa contratada, bem como a organização do 

espaço para servir os alimentos. (reservado cota) 

R$ 8,75 R$ 
22.968,75 

2 7.875 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de 
coffee break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de 
salgado frito; 1 tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de 

suco artificial; café; chá-mate.  a responsabilidade pelo material, 
alimentos, bebidas a serem utilizados nos encontros e a entrega dos 
mesmos será da empresa contratada, bem como a organização do 

espaço para servir os alimentos. 

R$ 8,75 R$ 
68.906,25 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 215/2017 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 133/2017, homologado 
em 29/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 175.164,10 (Cento e setenta e cinco mil cento e 
sessenta e quatro reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Esportivos 
para a realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: A. TARTARI – CIANORTE - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 60 UN 

bola oficial do campeonato de futebol de campo. com 8 
gomos, confeccionada com pu ultra 100%. possui 

camada neogel, aprovada pela fifa. diâmetro: 68 - 70 cm, 
peso: 420 - 445 g, câmara airbility, termotec em 

microfibra e miolo slip system removível e lubrificado. 
bola oficial campeonatos estaduais e da serie b do 

campeonato brasileiro. 

PENALTY 294,00 17.640,00 

2 100 UN 

bola oficial de futebol de campo, costurada à mão, com 
32 gomos, confeccionada com microfibra. diâmetro: 68 - 

70 cm, peso: 410 - 450 g, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado. 

PENALTY 124,40 12.440,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 120 UN 

bola oficial de futebol de campo, tamanho infantil, 
costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com 
pvc. diâmetro: 64 - 66 cm, peso: 360 - 390 g, câmara 

butil, miolo removível. 

PENALTY 51,00 6.120,00 

4 50 UN 

bola oficial de futsal pro. bola termofusionada, sem 
costura, 100% a prova d'agua, miolo substituível. 

composição: 100% poliuretano, peso aproximado 442 gr, 
circunferência 62cm. liga nacional de futsal. 

UMBRO 105,00 5.250,00 

5 100 UN 

bola oficial de futsal, com 8 gomos, termotec, 
confeccionada com pu ultra 100%. diâmetro: 61 - 64 cm, 

peso: 410 - 440 g, câmara airbility, miolo slip system 
removível e lubrificado. principais federações de futsal 

do brasil. 

PENALTY 134,00 13.400,00 

6 70 UN 

bola oficial de futsal, tamanho infantil (sub-13), 
termotec, com 8 gomos, confeccionada com pu. 
diâmetro: 55 - 59 cm, peso: 350 - 380 g, câmara 

airbility, miolo slip system removível e lubrificado. 

PENALTY 100,00 7.000,00 

7 70 UN 

bola oficial de futsal, tamanho mirim (sub-11), termotec, 
com 8 gomos, confeccionada com pu. diâmetro: 50 - 55 

cm, peso: 300 - 350 g, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado. 

PENALTY 95,00 6.650,00 

8 20 UN 

bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, 
confeccionada com microfibra. diâmetro: 75 - 78 cm, 
peso: 600 - 650 g, câmara airbility, miolo slip system 
removível e lubrificado. bola aprovada pela federação 
internacional de basketball (fiba). bola com selo da 

confederação brasileira de basketball (cbb) . 

PENALTY 179,00 3.580,00 

9 15 UN 

bola oficial de vôlei de praia, com 12 gomos, 
confeccionada com microfibra tecnologia termotec com 

absorção de 0% de água, tamanho 65 a 67 cm de 
diâmetro, peso 260-280 g. miolo slip system removível e 

lubrificado. 

PENALTY 108,00 1.620,00 

10 50 UN 

bola oficial de volei, matrizada, com 16 gomos, 
confeccionada com microfibra. bola oficial aprovada pela 
federação internacional de voleibol (fivb). 65-67 cm, peso 
260-280 g. câmara airbility e miolo slip system removivel 

e lubricado. 

PENALTY 167,50 8.375,00 

11 30 UN 

bola de vôlei, tamanho infantil, matrizada, com 18 
gomos, confeccionada com pv. diâmetro: 60 - 63 cm, 
peso: 240 - 270 g, câmara airbility, miolo slip system 

removível e lubrificado. 

PENALTY 52,00 1.560,00 

12 10 UN 

bola profissional de futevôlei, termotec, com 8 gomos, 
confeccionada com pu ultra 100%. diâmetro: 68 - 69 cm, 

peso: 485 - 486 g, câmara airbility, miolo slip system 
removível e lubrificado. 

PENALTY 109,00 1.090,00 

13 10 UN 
bola de rugby profissional confeccionada com borracha 
celular (expandida), diâmetro: 65 - 67 cm, peso: 350 - 

370 g, câmara butil, costurada, miolo de borracha. 
PENALTY 76,00 760,00 

19 60 UN 

conjunto de kimono para judô, completo oficial para 
iniciação, reforçado, branco em sarja lisa (brim), casaco 
com reforços nas costas e gola com seis costuras. calça 
com reforço no joelho. acompanha faixa, gramatura 430 

gr/m. 

SHIROI 98,00 5.880,00 

20 20 UN 

conjunto de kimono para judô, completo oficial para 
competição (casaco, calça e faixa) trançado máster 

alvejado, casaco trançado duplo e calça em sarja grossa 
branca. casaco em tecido trançado duplo com gramatura 
1230 gr/m e a calça em sarja branca com 550 gr/m com 
tecido duplo da coxa ate as barras. reforços nas axilas, 

peitoral e costas, gola com costura alinhada e com 
enchimento especial, brim grosso, amarrio de cordão, 

tecido 100% de algodão. 

SHIROI 128,00 2.560,00 

21 30 UN 
kimono de karatê, adulto, gola com costura alinhada e 
com enchimento especial, calça com elástico e cordão, 
acompanha faixa branca, tecido sarja 100% algodão. 

SHIROI 119,00 3.570,00 

22 5 UN 
jogos de malha oficial, com quatro malhas em alumínio, 

pesando 850 gramas cada malha. 
RS 890,00 4.450,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

23 5 UN 
jogos de bocha oficial com oito bolas, pesando 2,850 

quilos cada bola. 
INDAIA 680,00 3.400,00 

27 50 UN 
cone de sinalização, feito de polietileno, flexível, base 

quadrada de 13,5 cm e altura de 23 cm. 
SCALIBU 5,00 250,00 

28 30 UN 
bomba para encher bola com tecnologia double action - 
infla nos dois sentidos. contém uma bomba, mangueira 

e 2 agulhas 
PENALTY 20,00 600,00 

29 100 UN 

pares de tênis de futsal, cabedal em couro sintético 3d 
para toque e sensação perfeitos, superfície touch x-ray 
proporciona uma aderência letal à bola, solado externo 

de tração para movimento explosivo em superfícies 
internas. numeração de acordo com o solicitado. 

ADIDAS 198,50 19.850,00 

30 100 UN 

pares de chuteira de futebol de campo, cabedal em couro 
sintético 3d para toque e sensação perfeitos forro 

sintético para modelagem segura e conforto interno,  
superfície touch x-ray proporciona uma aderência letal à 

bola, dinâmica distribuição das travas gambetrax 
oferecendo maior tração sob os pés para velocidade 

explosiva. solado externo estruturado oferecendo mais 
agilidade em solos firmes e artificiais. numeração de 

acordo com o solicitado. 

ADIDAS 198,40 19.840,00 

31 40 UN 

bolas oficial de futebol society, com 8 gomos, 
confeccionada em pu ultra 100%. diâmetro de 68 a 69 

cm, peso de 425 a 445 gramas. termotec, câmara 
airbility, e miolo slip system removível e lubrificado. 

PENALTY 95,00 3.800,00 

36 15 UN 

sapatilha de atletismo para meio-fundo. pesando 
aproximadamente 180 gramas com travas, sendo ideal 

também para: 400/1.500 m, 110/300/400 m com 
barreiras, podendo ser utilizado também no salto à 

distância, salto triplo e salto com vara. feita em tpu e 
monomesh, contendo placa de pinos em nylon e 

amortecimento no calcanhar. 

ASICS 249,50 3.742,50 

38 10 UN 

cinto de tração duplo com quatro elásticos. projetado 
para treinamento de força e velocidade. dois cintos (com 
velcros duplos, reforçados) ajustáveis, conectados por 

quatro tubos elásticos 

SCALIBU 67,00 670,00 

39 20 UN 

raquetes oficiais de badminton em alumínio. feita no 
material alumínio. peso máximo: de 85 a 100 gramas. 
encordoamento: fio de nylon especifico para badminton 
com no mínimo 15 libras de tensão. tamanho: 68 cm de 
comprimento total. cabeça da raquete: 20cm largura x 

25cm de comprimento. 

LEADER 63,50 1.270,00 

42 4 UN 
protetor de tórax, para taekwondo, oficial. eva revestido 

em courvin espelhado, alta absorção e modelagem 
anatômica. 

KNOCKOUT 129,90 519,60 

43 30 UN 

bola oficial de handebol, tamanho feminino, costurada 
ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada com pvc. 

diâmetro: 54 - 56 cm, peso: 325 - 400 g, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado. 

PENALTY 75,90 2.277,00 

44 40 UN 

bola oficial de handebol, tamanho infantil, costurada ou 
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com pu ultra 
grip. bola oficial da confederação brasileira de handebol 

(cbhb), aprovada pela federação internacional de 
handebol (ifh). diâmetro: 49 - 51 cm, peso: 230 - 270 g. 

câmara airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado. 

PENALTY 94,00 3.760,00 

45 5 UN 
pacote com 100 pregos de aço, no formato agulha, 

tamanho 6,4mm para sapatilha de atletismo. 
PISTA E 
CAMPO 

64,00 320,00 

46 5 UN 
pacote com 100 pregos de aço, no formato agulha, 

tamanho 9,5mm para sapatilha de atletismo. 
PISTA E 
CAMPO 

64,00 320,00 

47 30 UN 

bola de iniciação esportiva nº 14 matrizada, 
confeccionada com borracha. 65 e 67 cm. 350-370g. 

miolo slip system removível e lubrificado câmara 
airbility. 

PENALTY 17,80 534,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

23 5 UN 
jogos de bocha oficial com oito bolas, pesando 2,850 

quilos cada bola. 
INDAIA 680,00 3.400,00 

27 50 UN 
cone de sinalização, feito de polietileno, flexível, base 

quadrada de 13,5 cm e altura de 23 cm. 
SCALIBU 5,00 250,00 

28 30 UN 
bomba para encher bola com tecnologia double action - 
infla nos dois sentidos. contém uma bomba, mangueira 

e 2 agulhas 
PENALTY 20,00 600,00 

29 100 UN 

pares de tênis de futsal, cabedal em couro sintético 3d 
para toque e sensação perfeitos, superfície touch x-ray 
proporciona uma aderência letal à bola, solado externo 

de tração para movimento explosivo em superfícies 
internas. numeração de acordo com o solicitado. 

ADIDAS 198,50 19.850,00 

30 100 UN 

pares de chuteira de futebol de campo, cabedal em couro 
sintético 3d para toque e sensação perfeitos forro 

sintético para modelagem segura e conforto interno,  
superfície touch x-ray proporciona uma aderência letal à 

bola, dinâmica distribuição das travas gambetrax 
oferecendo maior tração sob os pés para velocidade 

explosiva. solado externo estruturado oferecendo mais 
agilidade em solos firmes e artificiais. numeração de 

acordo com o solicitado. 

ADIDAS 198,40 19.840,00 

31 40 UN 

bolas oficial de futebol society, com 8 gomos, 
confeccionada em pu ultra 100%. diâmetro de 68 a 69 

cm, peso de 425 a 445 gramas. termotec, câmara 
airbility, e miolo slip system removível e lubrificado. 

PENALTY 95,00 3.800,00 

36 15 UN 

sapatilha de atletismo para meio-fundo. pesando 
aproximadamente 180 gramas com travas, sendo ideal 

também para: 400/1.500 m, 110/300/400 m com 
barreiras, podendo ser utilizado também no salto à 

distância, salto triplo e salto com vara. feita em tpu e 
monomesh, contendo placa de pinos em nylon e 

amortecimento no calcanhar. 

ASICS 249,50 3.742,50 

38 10 UN 

cinto de tração duplo com quatro elásticos. projetado 
para treinamento de força e velocidade. dois cintos (com 
velcros duplos, reforçados) ajustáveis, conectados por 

quatro tubos elásticos 

SCALIBU 67,00 670,00 

39 20 UN 

raquetes oficiais de badminton em alumínio. feita no 
material alumínio. peso máximo: de 85 a 100 gramas. 
encordoamento: fio de nylon especifico para badminton 
com no mínimo 15 libras de tensão. tamanho: 68 cm de 
comprimento total. cabeça da raquete: 20cm largura x 

25cm de comprimento. 

LEADER 63,50 1.270,00 

42 4 UN 
protetor de tórax, para taekwondo, oficial. eva revestido 

em courvin espelhado, alta absorção e modelagem 
anatômica. 

KNOCKOUT 129,90 519,60 

43 30 UN 

bola oficial de handebol, tamanho feminino, costurada 
ou matrizada, com 32 gomos, confeccionada com pvc. 

diâmetro: 54 - 56 cm, peso: 325 - 400 g, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado. 

PENALTY 75,90 2.277,00 

44 40 UN 

bola oficial de handebol, tamanho infantil, costurada ou 
matrizada, com 32 gomos, confeccionada com pu ultra 
grip. bola oficial da confederação brasileira de handebol 

(cbhb), aprovada pela federação internacional de 
handebol (ifh). diâmetro: 49 - 51 cm, peso: 230 - 270 g. 

câmara airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado. 

PENALTY 94,00 3.760,00 

45 5 UN 
pacote com 100 pregos de aço, no formato agulha, 

tamanho 6,4mm para sapatilha de atletismo. 
PISTA E 
CAMPO 

64,00 320,00 

46 5 UN 
pacote com 100 pregos de aço, no formato agulha, 

tamanho 9,5mm para sapatilha de atletismo. 
PISTA E 
CAMPO 

64,00 320,00 

47 30 UN 

bola de iniciação esportiva nº 14 matrizada, 
confeccionada com borracha. 65 e 67 cm. 350-370g. 

miolo slip system removível e lubrificado câmara 
airbility. 

PENALTY 17,80 534,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

49 160 UN 

faixas para artes marciais, para crianças e iniciantes. 
reforçada com enchimento especial para dar volume e 

resistência. com seis costuras, enchimento interno 95% 
polipropileno e 5% poliéster, tecido externo 100% 

algodão, alta qualidade. tamanhos e cores de acordo com 
o solicitado. 

SHIROI 15,60 2.496,00 

50 30 UN 

skate completo. shape: tábua composta por 7 laminas de 
madeira marfim leve e resistente, no tamanho m, com 
7,75 polegadas de largura. truck: eixo de fixação no 

shape e encaixe das rodas. haste fixa em forma de "t" , 
de aço forjado, tamanho 129mm. rodas: feitas de 

uretano no tamanho de 49mm a 51mm. rolamentos : 
confeccionados em ligas de aço ou cerâmica com a 

classificação de rolamentos abec. parafusos de base: 04 
parafusos acompanhados de porcas (8mm a 12mm). 
lixa: autoadesiva e antiderrapante, para colocação na 

parte de cima do shape, de boa qualidade. 

DGK 319,00 9.570,00 

TOTAL GERAL R$ 175.164,10 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 216/2017 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 133/2017, homologado 
em 29/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 11.454,00 (Onze mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Esportivos 
para a realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS 
LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

14 50 UN cones de sinalização, flexível, zebrado nas cores laranja e 
branco, com 50cm de altura. PLASTCOR 7,80 390,00 

15 15 UN 

rede de vôlei oficial conta com 04 faixas em algodão e fios 
fabricados em polietileno de alta densidade com proteção 

uv, com costura dupla nas lonas, malha traçada de 
10x10cm, lona de algodão superior com 7 cm de largura e 

lona de algodão inferior com 5 cm de largura. 

PANGUE 56,26 843,90 

17 15 UN 

rede oficial de futebol suíço. seda fio 04mm, produzida com 
polietileno (pe) puro de alta densidade com tratamento 

ultravioleta (uv). as malhas das redes são confeccionadas 
com nós cerrados, malha de 15 x 15 cm, larg.5,20 x alt. 

2,30 m. 

PANGUE 94,02 1.410,30 

32 2 UN 

marcação de quadra de areia de futevôlei. marcação de 
quadra em corda de nylon no tamanho de 18 x 9 metros. 

incluindo a divisão de meio de quadra, também os ganchos 
para fixação na areia em ferro galvanizado. 

PANGUE 57,50 115,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

33 2 UN 

marcação de quadra de areia, vôlei de praia. marcação de 
quadra em corda de nylon no tamanho de 16 x 8 metros, 

com os ganchos para fixação na areia em ferro 
galvanizado. 

PANGUE 52,50 105,00 

37 2 UN 

cronômetro digital profissional 16 voltas. bateria de lítio 
cr2032 com duração de até 05 anos. memória para 16 
voltas e parciais de tempo, com precisão de 1/1000 de 

segundo e tempo total máximo de 100 horas; contador de 
voltas até 99; display extra largo; a prova d'água; garantia 

de 05 anos. 

VOLLO 54,90 109,80 

40 4 UN 

redes oficiais de badminton em nylon. material: nylon com 
borda superior em tecido ou lona resistente. trama da 

malha: de 1,5 cm e no máximo 2cm. medidas: 6.10 metros 
de comprimento com 76 cm de largura. cor da rede: azul 

ou roxa. cor da borda: branca com vão interno para passar 
a corda de sustentação da rede. 

PANGUE 85,00 340,00 

41 20 UN 

petecas de badminton em nylon. petecas de nylon na cor 
amarela. base:parte de baixo de cortiça arredondada, 

resistente, a base terá um diâmetro entre 25mm e 28mm e 
será coberta por uma camada fina de couro. peso: de 4,74 

gramas até 05 gramas. 

PANGUE 12,00 240,00 

48 30 UN 
bola de iniciação esportiva nº 10 matrizada, confeccionada 

com borracha, 48 e 50 cm. 180-200g. miolo slip system 
removível e lubrificado câmara airbility 

SILME 12,00 360,00 

51 100 UN 
tatame proiduzido em e.v.a, 1 x 1 m cada, sistema fit de 

encaixe, com espessura de 40 mm, para atividades de alto 
impacto no solo. 

EVASOLA 75,40 7.540,00 

TOTAL GERAL R$ 11.454,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 217/2017 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 133/2017, homologado 
em 29/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 34.664,00 (Trinta e quatro mil seiscentos e 
sessenta e quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Esportivos 
para a realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

16 15 UN 

rede oficial de futebol de campo. seda  fio 04mm, 
em polietileno de alta intensidade com proteção uv, 

feitas com nós cerrados que evitam o desgaste, 
malha trançada e torcida de 16x16 cm, dimensões 
aproximadas (largura x altura x profundidade): 7,5 

x 2,5 x 2 m. 

DUNKSPORTS 266,00 3.990,00 

18 20 UN 

rede oficial de futsal de material de fio duplo em 
polietileno impermeabilizado. resistência a raio uv 
com fio de 3 mm de espessura, malha de 15 cm. 

medidas: 3 x 2 x 1 (largura x altura x 
profundidade). 

DUNKSPORTS 86,00 1.720,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

33 2 UN 

marcação de quadra de areia, vôlei de praia. marcação de 
quadra em corda de nylon no tamanho de 16 x 8 metros, 

com os ganchos para fixação na areia em ferro 
galvanizado. 

PANGUE 52,50 105,00 

37 2 UN 

cronômetro digital profissional 16 voltas. bateria de lítio 
cr2032 com duração de até 05 anos. memória para 16 
voltas e parciais de tempo, com precisão de 1/1000 de 

segundo e tempo total máximo de 100 horas; contador de 
voltas até 99; display extra largo; a prova d'água; garantia 

de 05 anos. 

VOLLO 54,90 109,80 

40 4 UN 

redes oficiais de badminton em nylon. material: nylon com 
borda superior em tecido ou lona resistente. trama da 

malha: de 1,5 cm e no máximo 2cm. medidas: 6.10 metros 
de comprimento com 76 cm de largura. cor da rede: azul 

ou roxa. cor da borda: branca com vão interno para passar 
a corda de sustentação da rede. 

PANGUE 85,00 340,00 

41 20 UN 

petecas de badminton em nylon. petecas de nylon na cor 
amarela. base:parte de baixo de cortiça arredondada, 

resistente, a base terá um diâmetro entre 25mm e 28mm e 
será coberta por uma camada fina de couro. peso: de 4,74 

gramas até 05 gramas. 

PANGUE 12,00 240,00 

48 30 UN 
bola de iniciação esportiva nº 10 matrizada, confeccionada 

com borracha, 48 e 50 cm. 180-200g. miolo slip system 
removível e lubrificado câmara airbility 

SILME 12,00 360,00 

51 100 UN 
tatame proiduzido em e.v.a, 1 x 1 m cada, sistema fit de 

encaixe, com espessura de 40 mm, para atividades de alto 
impacto no solo. 

EVASOLA 75,40 7.540,00 

TOTAL GERAL R$ 11.454,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 217/2017 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 133/2017, homologado 
em 29/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 34.664,00 (Trinta e quatro mil seiscentos e 
sessenta e quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Esportivos 
para a realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

16 15 UN 

rede oficial de futebol de campo. seda  fio 04mm, 
em polietileno de alta intensidade com proteção uv, 

feitas com nós cerrados que evitam o desgaste, 
malha trançada e torcida de 16x16 cm, dimensões 
aproximadas (largura x altura x profundidade): 7,5 

x 2,5 x 2 m. 

DUNKSPORTS 266,00 3.990,00 

18 20 UN 

rede oficial de futsal de material de fio duplo em 
polietileno impermeabilizado. resistência a raio uv 
com fio de 3 mm de espessura, malha de 15 cm. 

medidas: 3 x 2 x 1 (largura x altura x 
profundidade). 

DUNKSPORTS 86,00 1.720,00 
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

24 4 UN rede de proteção 25mtsx6mts, malha em nylon, 
malha 10, 3mm. DUNKSPORTS 620,00 2.480,00 

25 4 UN rede de proteção 45mtsx6mts, malha em nylon, 
malha 10, 3mm. DUNKSPORTS 1.126,00 4.504,00 

26 4.500 UN 

metros de rede de proteção, confeccionadas em fios 
e polietileno de alta densidade, 100% virgem, com 
tratamento contra ação de raios uv (nylon super 
resistente), fio 30/36 (3,00mm), malha 100mm. 

DUNKSPORTS 4,00 18.000,00 

34 1 UN 

tabela de basquete para parede/suporte, o par. 
confeccionada em acrílico de alta qualidade, com 

dimensões de 1,60 m x 1,10 m  e 0,15 cm de 
profundidade, aro com mola flexível com medidas 
oficiais (46mm diâmetro). acompanha rede 100% 

polipropileno (pp) fio 3. 

DUNKSPORTS 3.970,00 3.970,00 

TOTAL GERAL R$ 34.664,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 218/2017 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 133/2017, homologado 
em 29/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Esportivos 
para a realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

35 1 UN 

par de tabelas hidráulicas com acionamento manual, 
constituída de caixa metálica estruturada (chassi) 

confeccionada com perfil de 150/50 chapa 3mm, 4 rodas 
especiais de 6" suportando até 900 kg, conjunto de sapatas 

de aço de 6" com borracha texturizada e acionamento 
instantâneo, conjuntos de 4 molas com diâmetro de 4" em 

cada equipamento a ser fixado dentro do chassi com 
comprimento de 650 mm, cavalete frontal e traseiro 

confeccionado com perfil metalon chapa 100/80, 
articulações nas extremidades do cavalete com buchas de 
metal e nylon, eixos de 1 e ¹/4 de aço 1.045, sobre eixo, 

trava de segurança em aço sheuede, demais características 
conforme termo de referência.   

RAPINI 
  

22.500,00  
 

  
22.500,00  

 

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

Prefeito 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 941/2017 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
INVIOLÁVEL CIANORTE LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 183/2017. 
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 em 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 
CONTRATADA: 
INVIOLÁVEL CIANORTE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Av. Mato Grosso, 1459, Zona 2, na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
04.514.651/0001-50, telefone (44) 3637-3000, neste ato representado por 
seu procurador, o Sr. Edir Bertulini, portador da Cédula de Identidade 
3.463.032-5 e do CPF 648.879.369-15, residente e domiciliado em 
Cianorte/Paraná. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar um ponto ao item 2, 
acrescentando ao contrato o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), passando o contrato a ter o valor total de R$ 173.802,72 (cento e 
setenta e três mil e oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos). 
Item Qtde Unid. Descrição - LOTE ÚNICO 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

2 10 Men 

Monitoramento eletrônico 24 horas através de sistema de câmeras de 

imagens  no Salão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de São 

Lourenço. 

150,00 1.500,00 

 Com início em 01/10/2017 a 01/08/2018. 
Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 
15.03.1545200222119 – administração distrital 339039 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 setembro de 2017. 
 Edir Bertulini Alberto Nabhan 
INVIOLÁVEL CIANORTE LTDA - EPP PREFEITO EM EXERCÍCIO 
 Contratada Contratante 
 

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 941/2017 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
INVIOLÁVEL CIANORTE LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 183/2017. 
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 em 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 
CONTRATADA: 
INVIOLÁVEL CIANORTE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Av. Mato Grosso, 1459, Zona 2, na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
04.514.651/0001-50, telefone (44) 3637-3000, neste ato representado por 
seu procurador, o Sr. Edir Bertulini, portador da Cédula de Identidade 
3.463.032-5 e do CPF 648.879.369-15, residente e domiciliado em 
Cianorte/Paraná. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar um ponto ao item 2, 
acrescentando ao contrato o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais), passando o contrato a ter o valor total de R$ 173.802,72 (cento e 
setenta e três mil e oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos). 
Item Qtde Unid. Descrição - LOTE ÚNICO 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

2 10 Men 

Monitoramento eletrônico 24 horas através de sistema de câmeras de 

imagens  no Salão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de São 

Lourenço. 

150,00 1.500,00 

 Com início em 01/10/2017 a 01/08/2018. 
Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 
15.03.1545200222119 – administração distrital 339039 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 setembro de 2017. 
 Edir Bertulini Alberto Nabhan 
INVIOLÁVEL CIANORTE LTDA - EPP PREFEITO EM EXERCÍCIO 
 Contratada Contratante 
 
 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
Republicado por Incorreção 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 875/2017 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 374/2016. 
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 em exercício, Sr. Alberto Nabhan, portador 
da Cédula de Identidade RG n ° 3.080.417-1, e do CPF no 424.759.619-53 
e 
CONTRATADA: 
AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Goiás 26, 
CEP 87.200-151, telefone (44) 3018-2828, inscrita no CNPJ sob nº 
23.119.737/0001-23, neste ato representada pelo Sr. Fabiano Bernardino 
da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.327.063-8 e do CPF nº 
016.465.319-81, residente e domiciliado em Cianorte/PR. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato 
à partir de 13/09/2017, aumentando ao contrato o valor de R$ 358,70 
(trezentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), passando o contrato 
a ter o valor total de R$ 8.461,10 (oito mil, quatrocentos e sessenta e um 
reais e dez centavos). O valor unitário realinhado e o saldo do contrato são 
demonstrados no quadro abaixo: 

Item Qtde Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário realinhado 
(R$) 

Aumento Total 
(R$) 

3 2.110,00 Gasolina 
comum R$ 3,84 4,01 358,70 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Despesa 

0201 4 122 3 2 2 Manutenção do gabinete do prefeito 339030 0 1991 
1601 4 122 3 2 121 Manutenção do gabinete do secretário 339030 0 1932 

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, 13 de setembro de 2017. 

                 Fabiano Bernardino da Silva    
             AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA             

   Alberto Nabhan 
    Prefeito em exercício 

          CONTRATADA                                             CONTRATANTE  
 
 Secretaria de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte 
– Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 13 de Setembro de 
2017, às 08h: 30min, no Salão Social da Secretaria Municipal de Assistência 
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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;
Deliberar:
Art. 1º - A formação de uma comissão para planejar, conduzir e acompanhar o 
processo  de captação de recursos, referentes as destinações de receitas dedutí-
veis do Imposto de Renda ao 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: Solange Fátima Vicente Nardo;
- Conselheira Governamental: Leila Marieli Sassani; 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 13 de Setembro de 2017. 

Maria Cristina Bertoli Pires
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente

 
Resolução nº 14, de 26 de Setembro de 2017.

 O Conselho Municipal de Assistência Social de Cianorte – CMAS, 
em reunião extraordinária realizada no dia 26 de setembro de 2017, às 08h:30 
min, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso das competências e 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4.348, de 16 de Junho 
de 2014 e Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;
RESOLVE:
 Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços/
Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social 2016 
que contém as informações sobre os recursos repassados pelo governo federal 
para todos os serviços incluindo os demonstrativos do IGD- Programa Bolsa 
Família e do IGD – SUAS e os recursos executados pelo município na área. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Karine Ciríaco do Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização
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Gabinete do Prefeito

Câmara de Vereadores
PORTARIA Nº 047/2017

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 R E S O L V E 
 Art. 1º - Promover, por conhecimento, a servidora em provimento 
efetivo Francieli Lino Silva, do grau G-50 para o G-53, nos termos do artigo 20, 
inciso III, da Lei Municipal no 3.212, de 19 de dezembro de 2008.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 

26 de setembro de 2017.

 

D E C R E T O Nº 152/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando a Lei Municipal nº4910/2017, que regulamenta o disposto no §19 
do art.85 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015, disciplinando a 
distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência no Poder Executivo;
Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento para rateio dos 
honorários de sucumbência;

D   E   C   R   E   T   A
Art.1º Fica aprovado o regulamento para rateio de honorários de sucumbência 
entre os ocupantes dos cargos de Procurador Jurídico, Subprocurador Jurídico, 
Advogado e Assessor Jurídico do Gabinete do Prefeito, com base nas legislações 
acima enunciadas, adotando para tanto o procedimento estabelecido neste de-
creto.
Art.2º Os servidores públicos indicados no artigo 1º deste decreto formarão Co-
missão para deliberar a respeito das questões relativas aos honorários de sucum-
bência, denominada Comissão de Honorários.
Art.3º A Comissão de Honorários possui as seguintes atribuições:
I – Requerer o efetivo pagamento de honorários advocatícios, no valor e na 
forma indicada em relatório de rateio aprovado em reunião.
II – Requerer ao setor competente os documentos contábeis que comprovem o 
pagamento da verba honorária.
III – Fiscalizar e acompanhar a contabilização dos honorários advocatícios, pro-
movendo os atos necessários à correção de eventuais erros.
IV – Decidir os casos omissos neste regulamento.
Art.4º Na primeira reunião ordinária da Comissão de Honorários, esta deverá 
eleger o presidente, o vice-presidente, o 1º tesoureiro, o 2º tesoureiro, o 1º se-
cretário e o 2º secretário, todos com mandato de 2 anos, permitida a recondução.
§ 1º Não existe hierarquia entre os integrantes da Comissão de Honorários.
§ 2º As decisões da Comissão de Honorários serão tomadas por maioria simples.
§3º O Presidente da Comissão de Honorários somente terá direito a voto em 
caso de empate.
Art.5º O rateio da verba honorária será realizado mensalmente entre os servido-
res que preencham os requisitos da Lei Municipal nº 4910/2017 e deste Regu-
lamento.
Art.6º A Comissão de Honorários reunir-se-á até o 5º dia de cada mês para apre-
sentação e deliberação acerca do relatório mensal do rateio, que será reduzido a 
termo, por meio de ata realizada para este fim.
Parágrafo Único – O relatório mensal de rateio será apresentado pelo 1º tesourei-
ro, ou pelo 2º tesoureiro em caso de impedimento justificado por parte daquele, 
e indicará a verba honorária arrecadada no mês anterior.
Art.7º Uma vez aprovado o relatório mensal de rateio, o Presidente da Comissão 
de Honorários enviará solicitação para empenho dos valores à Divisão de Mate-
rial, que deverá realizá-lo até o 10º dia do mês.
Parágrafo Único – O Presidente da Comissão de Honorários indicará o valor do 
crédito e as respectivas contas em que deverão ser efetuados os depósitos. 
Art.8º A verba honorária, cujo recebimento poderá se dar em juízo, por meio 
de alvará ou transferência bancária, ou administrativamente, por meio de guia, 
deverá ser depositada na conta bancária 0569.006.00000476-0 na Caixa Econô-
mica Federal, denominada honorários de sucumbência.
§1º A conta bancária indicada no caput deste artigo será gerida pela Secretaria 
Municipal de Finanças sob a supervisão do 1º tesoureiro indicado pela Comissão 
de Honorários.
§2º A Secretaria Municipal de Finanças disponibilizará, até o 5º dia de cada mês, 
extrato do período mensal anterior da conta honorários de sucumbência.
Art.9º Os honorários advocatícios serão devidos no montante ou no percentual 
fixado pelo Juiz da causa ou, na ausência de tal fixação, à razão de 10% (dez por 
cento) do valor principal devido pela parte, nos termos do art. 85, §3º, da Lei 
Federal nº 13.105/2015.
Art.10 Os honorários advocatícios deverão ser pagos por ocasião do adimple-
mento do débito.
§1º Em caso de pagamento integral do débito, o valor devido a título de honorári-
os advocatícios deverá ser pago integralmente por meio de Guia própria. 
§2º Por ocasião do parcelamento do débito, o valor devido a título de honorários 
advocatícios poderá ser parcelado em cinco parcelas.
§3º Em qualquer dos casos a guia para pagamento dos honorários advocatícios 
será emitida pela Procuradoria Jurídica, cabendo ao Advogado responsável pelo 
processo que lhe deu origem verificar seu adimplemento.
Art.11 O inadimplemento do valor relativo aos honorários advocatícios implica 
na continuidade do processo judicial, e adoção das medidas judiciais cabíveis 
até a efetiva quitação da verba honorária.
Art.12 Os servidores que compõe a Comissão de Honorários poderão requerer 
a qualquer servidor do Município, em conjunto ou individualmente, a qualquer 
tempo, os documentos de que trata o artigo 8º, bem como informações com-
plementares e outros documentos necessários ao esclarecimento quanto à mo-
vimentação da referida conta bancária.
Art.13 É obrigatório o repasse à Comissão de Honorários do comprovante de 
rendimentos pagos e de retenção do Imposto de Renda retido na Fonte nos prazo 
da legislação pertinente.
Art.14 O servidor responsável pela movimentação financeira que utilizar os re-
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cursos da conta honorários em finalidade diversa da fixada na Lei Municipal nº 
4910/2017 e neste decreto, responderá nas esferas administrativa, cível e cri-
minal.
Art.15 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Honorários.
Art.16 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.17 Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de setembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 153/17
 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$ 
257.446,70 (duzentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais 
e setenta centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
05.09.0412400042.129. Manutenção da Divisão de Patrimônio Público
4.4.90.52  Equipamentos e Material Permanente (Fonte 3000)........R$18.500,00
06.03.0412200042.034. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000).................................R$10.000,00
11.02.2781200172.082. Apoio ao Desporto Amador
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)...............
..........................................................................................................R$70.000,00
13.003.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
4.4.90.52  Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000).........R$10.000,00
13.06.0824400192.104. Apoio para Entidades de Assistência Social
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 3746)......................................R$3.400,00
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 3751)......................................R$8.224,90
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 3938)....................................R$16.449,80
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 3939)....................................R$30.872,00
13.06.0824400192.105. Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento So-
cial
4.4.90.52  Equipamentos e Material Permanente (Fonte 835).........R$90.000,00
 Total..............................................................................R$257.446,70
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes de: 
ISuperávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, con-
forme disposto no art. 43, § 1°, I da Lei n° 4.320/64, nas seguintes fontes de 
recursos:  
000 Recursos Livres.........................................................................R$18.500,00
746 AP I -  Programa de Apoio à Pessoa Idosa/2006.........................R$3.400,00
751 PPD-Programa de Apoio à Pessoa com Deficiên-
cia/2006...............................................................................................R$8.224,90
938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Com-
plexidade - Portaria MDS 113/2015..................................................R$16.449,80
939 Bloco de Financiamento da Proteção Especial de Média Complexi-
dade - Portaria MDS 113/2015.........................................................R$30.872,00
 Subtotal...........................................................................R$77.446,70
II Transferência voluntária do Governo Federal, conforme Convênio nº 
11/2016 (SICONV 839175/16), firmado com o Ministério da Justiça, configu-
rando excesso de arrecadação na fonte 835, conforme disposto no art. 43, § 1°, II 
da Lei n° 4.320/64............................................................................R$90.000,00
 Subtotal..........................................................................R$90.000,00
IIICancelamento parcial, conforme disposto no Art.43, § 1º, III da Lei nº 
4.320/64, das seguintes dotações do orçamento vigente: 
06.01.0412200041.025. Aquisição de Veículos
4.4.90.52  Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)..........R$10.000,00
11.02.2781100171.007. Construção e Reforma de Quadras de Esportes
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 000).......................................R$40.000,00
11.02.2781100172.083. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de 
Esportes
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000).................................R$30.000,00
13.06.0824400192.104. Apoio para Entidades de Assistência Social
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 000)......................................R$10.000,00
 Subtotal..........................................................................R$90.000,00
 Total..............................................................................R$257.446,70
 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 setembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL
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