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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº  205/2017

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são atribuídas por Lei;
Considerando o disposto nos incisos III e VI do art. 68 da Lei Orgânica Muni-
cipal;
Atendendo aos dispositivos do art. 38 da Lei Municipal nº 755, de 24 de outubro 
de 1983, alterada pela Lei Complementar nº 02, de 30 de novembro de 2016;

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Verificada qualquer das hipóteses descritas no § 1º do art. 38 
da Lei Municipal nº 755, de 24 de outubro de 1983, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 02, de 30 de novembro de 2016, na prestação dos serviços descritos 
nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 do Anexo I da Lei Municipal nº 2.382, de 16 de 
setembro de 2003, o valor do imposto ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza será lançado a partir de uma base de cálculo arbitrada, tendo 
como referência o Custo Unitário Básico – CUB divulgado pelo Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Noroeste do Paraná – SINDUSCON-NOR/PR, 
apurado de acordo com a área construída e o padrão da obra, utilizando-se para 
o ano calendário de 2018 o Anexo I deste Decreto.
Art. 2º. Para os projetos de ampliação do imóvel, o valor do CUB referente ao 
Projeto Padrão PIS do Anexo I deste Decreto, somente será considerado para 
apuração da base de cálculo arbitrada do imposto quando a somatória das áreas 
construída e a ampliar não ultrapassar a faixa dos 100,00 m².
Art. 3º. O proprietário/proponente responsável de obras de construção civil no 
Município com projeto para aprovação deverá preencher e assinar Termo de 
Responsabilidade Tributária – ISSQN, assumindo as obrigações e responsabili-
dades tributárias conforme opção de pagamento desse imposto.
Art. 4º. O responsável proprietário/proponente que optar pelo pagamento à vista 
do imposto, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 02/2016, quando não 
liquidar o débito dentro do respectivo prazo, após o vencimento perderá o direito 
ao desconto concedido e, este valor referente ao desconto, uma vez identificado, 
será lançado de ofício pela autoridade administrativa competente.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº  201/2017
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são atribuídas por Lei;

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica prorrogado para o dia 20 de fevereiro de 2018 o prazo 
para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e taxas inclusas 
nos carnês, à vista, com vencimentos inicialmente fixados para os dias 10 e 15 
de fevereiro de 2018.
 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Republicado por incorreção

ANEXO I 
 
 

TABELA DE REFERÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CUB - CUSTO UNITÁRIO BÁSICO PARA FINS DE 
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

ANO DE 2018 

TIPO DE OBRA NUMERO DE 
PAV. 

FAÍXA DE ÁREA 
(POR M²) 

PROJETOS 
PADRÃO 

(NBR 
12.721:2006) 

CUB 
REFERÊNCIA 

(POR M²) 

RESIDENCIAL (COM FORRO DE MADEIRA, 
PVC OU SIMILAR, SEM LAJE) ATÉ 1 ATÉ 100,00 PIS 916,79 

 RESIDENCIAL  
 QUALQUER  ATÉ 250,00 R1B            1.295,43  

 QUALQUER  ACIMA DE 250,00 R1N            1.620,90  

 REFORMA RESIDENCIAL   QUALQUER  QUALQUER ÁREA R1B            1.295,43  

  

COMERCIAL, INDUSTRIAL ATÉ 1 QUALQUER ÁREA CSL-8N            1.317,64  

COMERCIAL, INDUSTRIAL, RESIDENCIAL 
COLETIVO OU MISTO 2 OU MAIS QUALQUER ÁREA CSL-8A            1.468,05  

REFORMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, 
RESIDENCIAL COLETIVO OU MISTO QUALQUER QUALQUER ÁREA CSL-8N            1.317,64  

  

GALPÃO COM ACABAMENTO RÚSTICO QUALQUER QUALQUER ÁREA GI               732,32  

  

QUALQER TIPO DE DEMOLIÇÃO QUALQUER QUALQER ÁREA R1B            1.295,43  
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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

D E C R E T O  Nº 198/17
Cancela Restos a Pagar que especifica, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando o Parecer n.º 1.952/2017, de 12 de Dezembro de 
2.017, da Procuradoria Jurídica do Município de Cianorte,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Ficam cancelados os restos a pagar oriundos do saldo do 
empenho abaixo indicado:

Art. 2º. Fica a Divisão de Contabilidade autorizada a efetuar os lançamentos 
contábeis objetivando a exclusão do empenho relacionado no artigo anterior do 
passivo financeiro do Município.
 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 12 de Dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 012/2017

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 26 
de Janeiro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Cen-
tro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo maior oferta. 
Objeto: Alienação do lote A-123, A-124, A-126 e A-127-Remanescente 3/C, da 
Gleba Patrimônio Cianorte, com finalidade única e exclusiva de implantação de 
empreendimento através do Programa Minha Casa Minha Vida. Valor Mínimo 
da Oferta: R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais). Prazo de vigência: 
270 (duzentos e setenta) dias. 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.ci-
anorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de escla-
recimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-
6207, 3619-6208, 3619-6209. Cianorte, 19 de Dezembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 
NÚMERO DO 

EMPENHO 
CREDOR VALOR (em 

reais - R$) 
FORMA DO 

CANCELAMENTO 
15993/2016 Companhia de Saneamento do 

Paraná – SANEPAR 
1.547,36 Parcial  

15995/2016 Companhia de Saneamento do 
Paraná – SANEPAR 

1.128,30 Parcial 

11822/2016 Companhia de Saneamento do 
Paraná – SANEPAR 

251,84 Parcial 

17087/2016 Uniformes Irmãos Avelar Ltda. 981,76 Total 
15745/2016 Oi S/A 13.000,00 Total 
15746/2016 Oi S/A 3,47 Parcial  
15748/2016 Oi S/A 5.000,00 Total 
15749/2016 Oi S/A 300,00 Total 
10330/2016 Pro Rad Consultores em Rádio 

Proteção S/S Ltda. 
350,00 Total 

10661/2016 Pro Rad Consultores em Rádio 
Proteção S/S Ltda. 

263,34 Parcial 

1073/2016 Oi S/A 982,61 Parcial 
1075/2016 Oi S/A 1.415,40 Parcial 
1079/2016 Oi S/A 457,66 Parcial 
10658/2016 Consulfarma – Informática e 

Assessoria em Saúde Ltda. 
3.066,00 Total 

3025/2016 Instituto Mafra Imagem 31.119,90 Parcial 
1052/2016 Telefônica Brasil S/A 10.047,04 Parcial 
17061/2015 Bio Resíduos Transporte Ltda. 429,91 Total 
17062/2015 Bio Resíduos Transporte Ltda. 128,42 Total 
2209/2016 CISCENOP 38.238,18 Parcial 
9360/2016 Fundação Cândido Garcia 12.140,00 Parcial 
9361/2016 Fundação Cândido Garcia 376,35 Parcial 
271/2016 Fundação Hospitalar de Saúde – 

FHISA 
48.246,26 Parcial 

10514/2016 Fundação Hospitalar de Saúde – 
FHISA 

7.857,15 Parcial 

16490/2016 Fundação Hospitalar de Saúde – 
FHISA 

4.710,99 Parcial 

16491/2016 Fundação Hospitalar de Saúde – 
FHISA 

9.608,44 Parcial 

17576/2016 Fundação Hospitalar de Saúde – 
FHISA 

6.754,82 Parcial 

17577/2016 Fundação Hospitalar de Saúde – 
FHISA 

2.715,76 Parcial 

17590/2016 Fundação Hospitalar de Saúde – 
FHISA 

46.178,33 Parcial 

460/2016 CISCENOP 2.613,19 Parcial 
17560/2016 Instituto Bom Jesus 4.000,00 Parcial 
3305/2016 Instituto Bom Jesus 139.862,52 Parcial 
11880/2016 Copel Distribuição S/A 299,10 Parcial 
17627/2016 Copel Distribuição S/A 11.157,91 Parcial 
17628/2016 Copel Distribuição S/A 5.237,16 Parcial 

 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 310/2017

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: Registro de preços para 
aquisição de protetor ocular infantil e papel contínuo para impressora braile des-
tinados aos alunos atendidos pelo Centro de Atendimento Especializado – CAE. 
Credenciamento até as 8h do dia 17 de Janeiro de 2018 através do site www.ca-
ixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8h30min do dia 17 de Janeiro de 
2018; início da sessão às 8h30min do dia 17 de Janeiro de 2018; oferecimento de 
lances a partir de 14h do dia 17 de Janeiro de 2018. O Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, pra-
zos, 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 19 de Dezembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 309/2017

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 
17 de Janeiro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de computado-
res, monitores, impressoras, armários, estantes, cadeiras, mesas, equipamentos 
domésticos, eletrônicos, audiovisuais e coleções de livros para os locais admi-
nistrados pela 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 19 de Dezembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1428/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa 
Esperança, 2320, Fundo Canoas, CEP 89163-554, na cidade de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.802.002/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 267/2017.
OBJETO: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e para Unidade de Pronto Atendimento Faustino Bongiorno.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.515,20 (Um mil quinhentos e quinze reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de dezembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1461/2017 - 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 VIA LUMEN’S AUDIO, VIDEO E INFOR-
MATICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ma-
noel Eufrasio, 1350, Juveve, Sala 8, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, 
CEP 80540-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.335.448/0001-78.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 290/2017.
OBJETO: Aquisição de mobiliário e materiais permanentes para as unidades de 
proinfância de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1464/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A M MENDES – ACESSÓRIOS - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Apucarana, Estado do Pa-
raná, à Rua Pará 34, Jd Apucarana, CEP 86.804-250, inscrita no CNPJ sob nº 
06.009.600/0001-05. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 01/2017.
OBJETO: Aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus para automóveis e 
equipamentos rodoviários da secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
49.216,00 (Quarenta e nove mil duzentos e dezesseis reais).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1473/2017 - 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  MAÇANEIRO & GONZAGA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Estrada da Bica, Lote A-26 – Zona Rural, CEP 87200-970, inscrita no 
CNPJ sob nº 17.155.411/0001-59.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 168/2017.
OBJETO: Aquisição de tubos de 40, 60, 80 cm de diâmetro e tubo de 1,00 metro 
armado com ferragem, pedras de meio fio ambos para a manutenção e con-
strução de galerias pluviais e demais obras do município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
20.040,00 (Vinte mil e quarenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE HOMOLOGAÇÃO 

Referente à Licitação nº 24/2017, modalidade Pregão Eletrônico, concernente 
ao Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o pre-
paro da merenda escolar.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – A revogação parcial da Ata de Registro de Preços Nº 72/2017, firmada pela 
empresa A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, referente aos itens 01-05-
06-07-08-09-17-18-19-23-32-43.
II – A adjudicação e homologação dos itens 01-06-43 como empresa 2º colocado 
e o item 17 como empresa 3º colocada para a empresa que acolheu o Regis-
tro de Preços: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP, como 
vencedor posterior colocado do saldo restante dos itens: 01-06-17-43 no valor 
unitário de sua proposta à época da licitação, com exceção do item 01 onde 
houve negociação para redução do valor, totalizando R$ 23.630,60 (Vinte e três 
mil seiscentos e trinta reais e sessenta centavos); e, dos itens 05-07-08-09-18-19 
como empresa 2º colocado para a empresa que acolheu o Registro de Preços: 
ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI - ME, como vencedor posterior colocado 
do saldo restante dos itens: 05-07-08-09-18-19 no valor unitário de sua proposta 
à época da licitação, totalizando R$ 14.694,00 (Quatorze mil seiscentos e no-
venta e quatro reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO

I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
301/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 420/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de combustíveis e Arla 32 para os veícu-
los pertencentes à frota do Município de Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: POSTO BELA VIS-
TA DE CIANORTE LTDA como vencedora dos itens 01-02-03-04 no valor total 
de R$ 2.439.520,00 (Dois milhões quatrocentos e trinta e nove reais e quinhen-
tos e vinte reais); e, AUTO POSTO SEIS LTDA como vencedora dos itens 05-06 
no valor total de R$ 884.217,10 (Oitocentos e oitenta e quatro mil duzentos e 
dezessete reais e dez centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de dezembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1400/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA DIRCEU LONGO & 
CIA LTDA – EPP ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDA-
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 265/2017.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
DIRCEU LONGO & CIA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua 21 de Abril, 51, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe, estado do Rio 
Grande do Sul, CEP 99740-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.823.764/0001-
03, telefone (54) 3523-2096, Email: dilon.net@uol.com.br ,neste ato represen-
tada pelo seu sócio administrador, o Sr. Dirceu Longo, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8029171421 SSP/RS e do CPF nº 407.300.340-20, residente e 
domiciliado em Barão de Cotegipe/RS.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e vi-
gência até 31/12/2017.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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, 08 de dezembro de 2017.

                      Dirceu Longo                  Claudemir Romero Bongiorno
   DIRCEU LONGO & CIA LTDA – EPP                      Prefeito
     Contratada                                    Contratante

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA SYSMAR INFORMÁTI-
CA LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBI-
LIDADE Nº 68/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
SYSMAR INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede à Rua Deputado Néo Alves Martins, 864, Zona 03, na cidade 
de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.050-110, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
00.850.753/0001-96, neste ato representada pelo Sr. Valdenir Osmar de Olivei-
ra, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.128.792-8 SSP/PR e do CPF nº 
433.547.429-68. 
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia até 14/05/2018, acrescentando ao contrato o valor de R$ 5.749,75 (cinco mil 
e setecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), permanecendo 
o mesmo valor mensal, totalizando R$ 50.472,55 (cinquenta mil e quatrocentos 
e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
13.06.08.244.0019.2.105 Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento So-
cial 339039 Outros serviços de terceiros PJ (2153).
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de dezembro de 2017.
            Valdenir Osmar de Oliveira Claudemir Romero Bongiorno
   Sysmar Informática Ltda - Epp      Prefeito Municipal
 Contratada                              Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 211/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA INSTITUTO MAFRA 
IMAGEM, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
INSTITUTO MAFRA IMAGEM, inscrita no CNPJ sob nº 10.491.826/0001-54, 
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Avenida Brasil, 739, CEP 
87.200-000, Andar 1 Sala 10, telefone (44) 3631-1303 e 3629-1231, neste ato 
representado por Carlos Henrique Polito Mafra, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 1.242.617-8 e do CPF nº 431.996.909-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução até 
31/05/2018 e o de vigência até 14/07/2018, acrescentando ao contrato o valor de 
R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), passando o valor acumulado 
do contrato para R$ 752.500,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e quinhentos 
reais).
Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária:
08.03.10.302.0007.2.051 – Assistência Hospitalar e ambulatorial 3.3.90.39 – 
Fonte 496.
08.03.10.302.0007.2.051 - Assistência Hospitalar e ambulatorial 3.3.90.39 – 
Fonte 303.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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 dezembro de 2017.
       Carlos Henrique Polito Mafra Claudemir Romero Bongiorno
    INSTITUTO MAFRA IMAGEM                     PREFEITO
 Contratada                                      Contratante

SEXTO TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2015 FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA INSTITUTO MAFRA IMA-
GEM, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
INSTITUTO MAFRA IMAGEM, inscrita no CNPJ sob nº 10.491.826/0001-54, 
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Avenida Brasil, 739, CEP 
87.200-169, Andar 1, Sala 10, telefone (44) 3631-1303 e 3629-1231, neste ato 
representado por Carlos Henrique Polito Mafra, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 1.242.617-8 e do CPF nº 431.996.909-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução até 
31/05/2018 e o de vigência até 14/07/2018, acrescentando ao contrato o valor de 
R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), passando o valor 
acumulado do contrato para R$ 2.261.500,00 (dois milhões, duzentos e sessenta 
e um mil e quinhentos reais).
Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária:
08.03.10.302.0007.2.051 – Assistência Hospitalar e ambulatorial 3.3.90.39 – 
Fonte 496.
08.03.10.302.0007.2.051 - Assistência Hospitalar e ambulatorial 3.3.90.39 – 
Fonte 303.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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 dezembro de 2017.
  Carlos Henrique Polito Mafra                     Claudemir Romero Bongiorno
INSTITUTO MAFRA IMAGEM                      PREFEITO
 Contratada                                        Contratante

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 74/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 316.340,00 (Trezentos e dezesseis mil trezentos e 
quarenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: C & C MAIA DA SILVA CARNES LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

81 5.000 Kg 

quilos de filé de peito de frango congelado; sem osso. 
o produto deverá respeitar o limite de percentual de 

água estabelecido pelo ministério de agricultura. 
possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação 

vigente. o produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses no momento da entrega. para a entrega a 
embalagem secundária deverá ser em  caixa com 17 

quilos e primária: 2kg aproximadamente 

JAGUA 
SIF 2913 12,90 64.500,00 

82 5.000 Kg 

quilos de lingüica toscana, acondicionada em sacos 
de polietileno de 05 kg, devidamente fechados. carne 

e condimentos com aspecto normal, firme, sem 
umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

mantidas em temperatura de refrigeracao adequada e 
suas condicoes deverao estar de acordo com a nta-05 

(decreto 12486 de 20/1081978) 

SATIARE SIF 
1050 11,05 55.250,00 

83 1.200 Kg 

quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas 
em embalagem propria contendo sua data de 
fabricacao nao superior a 02 meses, e data de 

vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da 
agricultura. 

COPACOL SIF 
516 6,70 8.040,00 

88 6.750 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos 
ou moida (conforme pedido), resfriada, com aspecto, 

cor, cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de 
gordura; embalada em saco plastico transparente de 
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1º qualidade. 

FRIGOESTRELA 
SIF 2924 16,80 113.400,00 

89 2.250 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos 
ou moida (conforme pedido), resfriada, com aspecto, 

cor, cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de 
gordura; embalada em saco plastico transparente de 
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1º qualidade. (reservado cota) 

FRIGOESTRELA 
SIF 2924 16,80 37.800,00 

91 2.250 Kg 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e 
no máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios; para a entrega o acem bovino cortado 
deverá ser  embalado em saco plástico transparente 

de polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 

de 20/10/78) e (ma 2244/97). (reservado cota) 

FRIGOESTRELA 
SIF 2924 16,60 37.350,00 

Total geral de R$ 316.340,00 

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

Prefeito 
 
 MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 75/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 113.062,50 (Cento e treze mil sessenta e dois reais e 
cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

90 6.750 Kg 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no 
máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios; para a entrega o acem bovino cortado deverá ser  
embalado em saco plástico transparente de polietileno de 

2 kg. cada, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 

2244/97). 

FRIOS 
LONDRINA 
SIF 3698 

16,75 
 

113.062,50 
 

Total geral de R$ 113.062,50 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 76/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 425.071,80 (Quatrocentos e vinte e cinco mil setenta 
e um reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 1.800 Kg 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação 

18,15 32.670,00 

46 3.300 Kg 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa 

firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 
tecnica de alimentacao. 

3,14 10.362,00 
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Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

47 1.500 Kg 

quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparencia, de 
primeira qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de 

manuseio. suas condicoes deverao estar de acordo com as normas 
tecnicos de alimentacao 

3,79 5.685,00 

48 2.000 Kg 

quilo abobrinha menina, sem defeitos que afete sua aparencia, sendo de 
primeira qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio 

e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 
alimentacao. 

3,14 6.280,00 

49 800 Kg 

quilos de acelga, fresca, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e 

compacta, isentam de enfermidades, livre de residuos de fertilizantes, 
sujidades, bem como sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 

manuseio, e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica 
de alimentacao. 

4,14 3.312,00 

50 3.000 UN 

alface, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade, livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 

manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica 
de alimentacao. unidade 

2,89 8.670,00 

51 400 Mç 

macos de almeirao, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e 

compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de 
residuos de fertilizantes, sujidades, sem danos fisicos e mecanicos 

oriundos do manuseio e  suas condicoes deverao estar de acordo com a 
norma tecnica de alimentacao. 

2,44 976,00 

52 2.500 Kg 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, apresentando 
tamanho, cor e conformacao uniformes, em condicoes adequadas para 

consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 

2,79 6.975,00 

53 6.000 Kg 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada 
e fresca, tamanho médio, sem defeitos que afete sua aparência e 

conformação uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar 

de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

4,29 25.740,00 

54 10.000 Kg quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e que tenham 
aproximadamente o mesmo tamanho. 4,64 46.400,00 

55 1.800 Kg quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 2,44 4.392,00 

56 1.000 Mç 

maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando 
tamanho e conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a 
norma técnica de alimentação. 

4,94 4.940,00 

57 5.500 Kg quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. 2,94 16.170,00 

58 1.500 Mç 

maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência 
murcha ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 

unidades cada. os produtos deverão estar em conformidade com os itens 
17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

1,44 2.160,00 

59 6.000 Kg 

quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho 
médio/grande, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, as condições do produto deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,84 23.040,00 

60 1.500 Kg 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando 
tamanho uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livres de 

enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânico 
oriundo do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

2,94 4.410,00 

61 2.000 Mç 

couve folha - unidade (maço), tipo manteiga de tamanho médio, talo 
verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e umidade 
externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

2,74 5.480,00 

62 1.200 UN 

couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar tamanho e 
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de 

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

de alimentação. unidade. 

5,83 6.996,00 

63 1.200 Kg 

quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração 

uniforme, deverão ser bem desenvolvida e madura, isenta de 
enfermidades, isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

4,73 5.676,00 

64 1.600 Kg 

quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem 
dano físico e mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

4,83 7.728,00 
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

65 5.500 Kg 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições 
deverão estar de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

1,83 10.065,00 

66 1.800 Kg 

quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e 

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e 
intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 

da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

2,93 5.274,00 

67 5.200 Kg 

quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de 
sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

4,93 25.636,00 

68 500 Kg 

quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser de primeira qualidade, 
grauda, fresca, compacta e firme, tamanho e coloracao uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida, suas condicoes deverao estar de acordo 
com a norma tecnica de alimentacao. 

19,54 9.770,00 

69 1.800 Kg 
quilos de maracuja azedo, devendo ser de primeira qualidade, sem danos 
fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar 

de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 
12,73 22.914,00 

70 8.500 Kg 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes 

deverao ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

1,93 16.405,00 

72 1.000 Kg 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando 
tamanho médio uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre de 

enfermidade, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica 
oriundos do manuseio (rachadura, etc) e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,83 3.830,00 

73 500 Kg 
quilos de pera, nacional, fresca e firme, sem danos fisicos e mecanicos 

oriundos do manuseio, de 1º qualidade e suas condicoes deverao estar de 
acordo com as normas tecnicas de alimentacao 

11,43 5.715,00 

74 2.500 UN 

repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira qualidade, 
isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem 

como sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

unidade. 

4,84 12.100,00 

75 1.800 Mç 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência 
murcha ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 

unidades contadas na parte oposta ao das folhas, os produtos deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

1,64 2.952,00 

76 10.000 Kg quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. 6,54 65.400,00 

77 1.800 Kg 

quilos de vagem, devendo ser de primeira qualidade, apresentando 
tamanho uniforme, sem danos fisicos e mecanicos oriundo do manuseio, 

suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 
alimentacao. 

8,63 15.534,00 

78 180 Kg gengibre - raiz integrante da família das zingiberaceae, embalagem 
plástica de 1kg. 7,86 1.414,80 

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

Prefeito 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 77/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 153.693,00 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e 
noventa e três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

14 1.000 Pct 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 
produto obtido através da tostagem das folhas e talos 

de erva mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 
MISSÃO 4,38 4.380,00 

15 800 Pct 

pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e 
parcialmente desengordurado. nao acrescido de acucar.  

ingredientes: polpa de coco parcialmente 
desengordurada, desidratada e conservador ins 223. 

nao contem gluten. 1ª qualidade. 

INDIANO 3,28 2.624,00 

25 700 Cx. 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. 

embalagem longa vida com data de fabricacao nao 
superior a 2 meses e data de vencimento. 

NENE 3,74 2.618,00 

27 1.500 Lt 

leite sem lactose: 01 litro, contendo em sua 
composição: leite semidesnatado, enzima lactase e 
estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, 

monofosfato de sódio, difosfato de sódio, sem glutem, 
valor energético não reduzido. embalagem tetra pak de 

01 litro. 

LIDER 4,83 7.245,00 

28 500 Pct 

macarrão tipo espaguete: sem ovos, seca, de acordo 
com as nta 02 e 49. fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. 
preparada no mínimo com 0,045gr de colesterol por 

quilo, sem adição de corantes. deverão apresentar após 
o cozimento cortes soltos de consistência macia, porém 

não papa ou pegajosa. livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 

embalagem: primária: sacos de polietileno atóxico, 
resistentes, termossoldado, contendo peso liquido de 01 

kg. validade mínima de 08 meses 

TODESCHINI 5,52 2.760,00 

30 500 Pct 

macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos. 
pacotes de 500gr. ingredientes: sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 
contém glúten. fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. primária: 
sacos de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado. 
validade mínima de 08 meses. rotulagem de acordo com 

a legislação vigente. 

RENATA 4,18 2.090,00 

33 500 Gr 

margarina vegetal sem lactose : pote de 0,500 grs. 
contendo em sua composição: água, óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, vitaminas (“e”, “a”, e “d”), 
estabilizante mono e diglicerídios e ácidos graxos e 

estéres de poliglicerol de ácido ricinoléico, 
conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico 

ao natural de manteiga), antioxidante tbhq e bht, 
corantes urucum e cúrcuma. não contém glúten. 

BECEL 8,28 4.140,00 

35 300 UN 

balde com 04 kg de massa pronta para pao de queijo, 
resfriada. ingredientes: fecula de mandioca, gordura 
vegetal, ovos, sal e queijo. isento de gordura trans. 

necessario estar de acordo com as normas do orgao de 
fiscalizacao vigente. 

SÃO PAULO 35,88 10.764,00 

44 800 Kg 
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com 

registro no ministerio da agricultura e com sif/dipoa 
definitivo. 

KOLLAC 24,78 19.824,00 

71 4.600 Dz 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira 
qualidade, branco, extra, isenta de sujidades, fungos, 

substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, 
acondicionado em bandejas de papelão forte, com 
divisões celulares, prazo mínimo de validade de 15 

(quinze) dias e suas condições deverão estar de acordo 
com a norma técnica de alimentação. 

IN NATURA 4,53 20.838,00 

79 2.000 Kg 
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º 

qualidade e suas condicoes deverao estar de acordo 
com as normas tecnicas de alimentacao. 

GUIBON 7,73 15.460,00 

80 5.000 Kg 

quilos de carne de frango moída congelado: sem osso. o 
produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo ministério de agricultura. possuir 
registro nos órgãos de inspeção sanitária. transporte 

fechado refrigerado conforme legislação vigente. o 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses 
no momento da entrega. para a entrega a embalagem 

secundária deverá ser em  caixa com 10 quilos e 
primária: 2kg aproximadamente 

COPACOL 12,19 60.950,00 

Total geral de R$ 153.693,00 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

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

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

45 12.000 Pct 
pacotes de 900 ml de bebida lactea, acondicionada 
em embalagem plastica, com validade nao inferior a 

10 (dez) dias. 
LACTONORTE 1,85 22.200,00 

Total geral de R$ 22.200,00 

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

Prefeito 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 46.400,00 (Quarenta e seis mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 2.500 Pct quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, congelada 
e embalada em pacotes de 01 kg. 

MAQUEA 
POLPAS 9,20 23.000,00 

40 1.000 Pct quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada 
e embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS 8,40 8.400,00 

41 1.000 Pct quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS 7,70 7.700,00 

42 1.000 Pct polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 quilo. 

MAQUEA 
POLPAS 7,30 7.300,00 

Total geral de R$ 46.400,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 80/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 232.142,80 (Duzentos e trinta e dois mil cento e 
quarenta e dois reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 50 UN 
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: 

água destilada, álcool etílico, corante caramelo e 
aromatizante. sem glúten. 

CEPERA 6,65 332,50 

11 300 Lta 

cereal para alimentação infantil a base de arroz. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina 
c, vitamina e, niacina, ácido pantatênico, vitamina a, 
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d), 

probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite 
e glúten. 

NESTLE 11,26 3.378,00 

12 300 Lta 

cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de milho enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco 
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 

vitamina e, ácido pantatênico, vitamina a, vitamina b1, 
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) probiótico e 

aromatizante vanilina. contém traços de leite e glúten. 

NESTLE 11,25 3.375,00 

13 400 Lta 

cereal para alimentação infantil multicereais. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida 
com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais 

(fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de 
zinco fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, 

vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) probiótico e 
aromatizante vanilina. contém traços de leite e glúten. 

NESTLE 12,41 4.964,00 

16 690 Pct 

pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo com as nta 02 
e 85. constituído de uma mistura de fubá ou farinha de 

mandioca com urucum em pó ou extrato oleoso de 
urucum, sal e óleos comestíveis. aparência: pó fino. cor: 

alaranjada. validade mínima de 12 meses 

DELA 
TORRE 3,37 2.325,30 

20 500 Pct 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida 

com ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal 
limpo. 1ª qualidade. 

PRIMOR 11,75 5.875,00 

21 2.500 Pct 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 
grs do produto: de acordo com a nta 34. fabricada a 

partir de metias-primas sãs e limpas. produto obtido pela 
ligeira torração da raladura das raízes de mandioca, 
previamente descascada, lavada, e isenta de cianeto. 

livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. não podendo estar fermentada, 

rançosa e ter, no máximo, 14% p/p de umidade. validade 
mínima 12 meses.  embalagem: - primária: pacote de 
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou em 

filme de poliéster metalizado com polietilene, embalagem 
com 500grs 

AMAFIL 4,50 11.250,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 80/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 232.142,80 (Duzentos e trinta e dois mil cento e 
quarenta e dois reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 50 UN 
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: 

água destilada, álcool etílico, corante caramelo e 
aromatizante. sem glúten. 

CEPERA 6,65 332,50 

11 300 Lta 

cereal para alimentação infantil a base de arroz. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina 
c, vitamina e, niacina, ácido pantatênico, vitamina a, 
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d), 

probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite 
e glúten. 

NESTLE 11,26 3.378,00 

12 300 Lta 

cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de milho enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco 
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 

vitamina e, ácido pantatênico, vitamina a, vitamina b1, 
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) probiótico e 

aromatizante vanilina. contém traços de leite e glúten. 

NESTLE 11,25 3.375,00 

13 400 Lta 

cereal para alimentação infantil multicereais. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida 
com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais 

(fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de 
zinco fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, 

vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) probiótico e 
aromatizante vanilina. contém traços de leite e glúten. 

NESTLE 12,41 4.964,00 

16 690 Pct 

pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo com as nta 02 
e 85. constituído de uma mistura de fubá ou farinha de 

mandioca com urucum em pó ou extrato oleoso de 
urucum, sal e óleos comestíveis. aparência: pó fino. cor: 

alaranjada. validade mínima de 12 meses 

DELA 
TORRE 3,37 2.325,30 

20 500 Pct 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida 

com ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal 
limpo. 1ª qualidade. 

PRIMOR 11,75 5.875,00 

21 2.500 Pct 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 
grs do produto: de acordo com a nta 34. fabricada a 

partir de metias-primas sãs e limpas. produto obtido pela 
ligeira torração da raladura das raízes de mandioca, 
previamente descascada, lavada, e isenta de cianeto. 

livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. não podendo estar fermentada, 

rançosa e ter, no máximo, 14% p/p de umidade. validade 
mínima 12 meses.  embalagem: - primária: pacote de 
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou em 

filme de poliéster metalizado com polietilene, embalagem 
com 500grs 

AMAFIL 4,50 11.250,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

31 4.000 Pct 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola  especial, 
seca, com ovos. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de trigo comum 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 

mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e cúrcuma. 
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade. deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência macia, porém 

não papa ou pegajosa. livre de matéria terrosa, parasitos, 
larvas e detritos animais e vegetais. embalagem: 

primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, 
termossoldado, contendo peso líquido 01 kg. validade 

mínima de 08 meses. rotulagem: de acordo co 

ORSI 4,90 19.600,00 

34 1.200 Pte 

potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo 
ter validade de 6 meses apos a data de fabricacao. 

podendo conter vitamina e outras substancias 
permitidas, qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor 

proprio. 

COAMO 3,00 3.600,00 

36 2.850 Cx. 

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

mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação 
que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de 

entrega. 

COCAMAR 3,98 11.343,00 

84 6.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 

gramas por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e 
formato uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 

KI PÃO 8,25 49.500,00 

85 2.000 Kg 

quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 
gramas por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e 
formato uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 

(reservado cota). 

KI PÃO 8,25 16.500,00 

92 9.750 Kg 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de 
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e 

conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânico oriundos do manuseio e transporte, e  suas 

condições deverão estar de acordo com a norma técnica 
de alimentação 

BELA 
VISTA 7,70 75.075,00 

93 3.250 Kg 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de 
primeira qualidade, apresentando tamanho, cor e 

conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 
mecânico oriundos do manuseio e transporte, e  suas 

condições deverão estar de acordo com a norma técnica 
de alimentação. (reservado cota) 

BELA 
VISTA 7,70 25.025,00 

Total geral de R$ 232.142,80 

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

Prefeito 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 12.760,00 (Doze mil setecentos e sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

38 22.000 UN 
pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. ing: farinha 

de trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais, 
matérias primas de primeira qualidade. unidade. 

DOURAPÃO 0,58 12.760,00 

Total geral de R$ 12.760,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 82/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 16/2017, homologado em 
29/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 100.913,80 (Cem mil novecentos e treze reais e 
oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material e contratação de 
empresa para prestação de serviços metalúrgicos para Secretaria Municipal 
de Saúde.  
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 15 UN portas de chapa 1.20mm em perfil 50x25x1.20mm 
completa de 0.80x2.10mt. BELUCO 494,00 7.410,00 

8 200 Mt rufo em chapa galvanizada n°28 corte 0,60cm (em 
metros). BELUCO 17,65 3.530,00 

9 240 Mt calha em chapa galvanizada n°26 corte 0,60cm (em 
metros). BELUCO 28,99 6.957,60 

10 200 UN telha galvalume 0,50mm REGIONAL 13,50 2.700,00 

11 150 UN 
corrimão em tubo 1.1/2x1,50mm com grades vertical em 

tubo 20x20x1.00mm conforme especificações do 
bombeiro (em metros). 

BELUCO 194,00 29.100,00 

12 70 UN corrimão de parede em tubo 1.1/2x1.50mm conforme 
especificações do bombeiro (em metros). BELUCO 47,00 3.290,00 

13 150 UN tela mosqueteira galvanizada com montantes em perfil de 
alumínio (m²). BELUCO 117,99 17.698,50 

14 3 UN mictório/lavatórios em chapas de aço inox 304 de 
0,65mm de 3.000x1.200mm. BELUCO 949,90 2.849,70 

15 2 UN portão em chapa frizada 22 com montante em tubo 
60x40x1,50mm de 3,20x3,00 mts completo. BELUCO 1.690,00 3.380,00 

16 1.000 UN parafuso 3/4 para telhado de zinco PARAFIX 0,14 140,00 
17 100 Kg kg. de eletrodo ok 2,25mm. DENVER 11,90 1.190,00 

18 1.200 UN 
consertos e reparos em janelas, portas, grades, telas, 

corrimão, portão, grelhas, calhas, rufos e coberturas (em 
horas). 

BELUCO 18,89 22.668,00 

Total geral de R$ 100.913,80 

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

Prefeito 
 
 MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 83/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 16/2017, homologado em 
29/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 7.080,00 (Sete mil e oitenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material e contratação de 
empresa para prestação de serviços metalúrgicos para Secretaria Municipal 
de Saúde.  
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

2 30 UN chapas fina frio 3.000x1.200x0.65mm. CIAPLACAS 110,00 3.300,00 
3 15 UN chapas fina frio 3.000x1.200x1.20mm. CIAPLACAS 95,00 1.425,00 
4 30 Br ferro cantoneira 7/8x1/8mm 6 metros (barras). CIAPLACAS 24,50 735,00 
5 40 Br ferro cantoneira 3/4x1/8mm 6 metros (barras). CIAPLACAS 20,50 820,00 
6 40 Mt perfil viga "u" 0,75x,0,40x2,65mm (em metros). CIAPLACAS 9,10 364,00 
7 40 Mt perfil viga "u" 100x0,40x2,65mm (em metros). CIAPLACAS 10,90 436,00 

Total geral de R$ 7.080,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 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 

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 

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 
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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 

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 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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 

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 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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 

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 

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 

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. 
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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 

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 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 348/2017 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 229/2017, homologado 
em 28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 386.200,00 (Trezentos e oitenta e seis mil e duzentos 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos alimentares 
para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde.  
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 4.000 Lta 

alimento em pó, para nutrição oral ou enteral, para 
crianças a partir de 3 anos de idade, normocalórica 1.0 
kcal/ml, carboidrato: mínimo 15% sacarose. acrescido 

de todas as vitaminas e minerais além de colina, 
carnitina e taurina. isento de glúten. pode conter 

apenas traços de lactose. apresentação: lata com no 
mínimo 400g. sem sabor 

FORTINI/ 
DANONE 48,90 195.600,00 

12 1.000 Lta 

fórmula infantil em pó, alimentação de lactentes desde o 
nascimento, hipoalergênica à base de proteína do soro 

do leite extensamente hidrolisada (80 a 90% peptídeos e 
10 a 20% de aminoácidos livres), com adição de 

prebióticos, ácidos graxos de cadeia longa - lcpufas ( 
dha –docosahexaenóico e ara – araquidônico) e 

nucleotídeos.  sem sacarose, frutose e glúten.  lata com 
no mínimo 400g. 

APTAMIL 
PEPTI/ 

DANONE 
64,30 64.300,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 1.500 Lta 

fórmula infantil semi-elementar e hipoalergênica para 
lactentes de 0 a 12 meses, à base de proteína do soro 

extensamente hidrolisada, para crianças que 
apresentem diarréia crônica, ressecção intestinal 

extensa, desnutrição grave, alergia ao leite de vaca e/ou 
soja.  contém lcpufas, dha e ara, nucleotídeos. 100% 

proteína do soro do leite. apresentação: lata de 400grs. 

PREGOMIN 
PEPTI/ 

DANONE 
84,20 126.300,00 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 349/2017 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 229/2017, homologado 
em 28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 557.950,00 (Quinhentos e cinquenta e sete mil 
novecentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos alimentares 
para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde.  
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA 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$ 

2 6.000 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para 
nutrição oral e/ou enteral, isento de sacarose,lactose, 

e glúten, fonte proteica com no mínimo 50% de 
proteína isolada de soja, distribuição calórica mínima 

de 14% de proteína, 28% de lipídeos, 55% de 
carboidratos, com sabor. lata com no mínimo 800g.  

TROPHIC 
BASIC 40,55 243.300,00 

5 16.000 Lta 

fórmula enteral polimérica, hipercalórica, 
normoprotéica, nutricionalmente completa, para 
pacientes em uso de nutrição enteral. fonte de 

carboidratos: 100% maltodextrina. proteína: mínimo 
15%. lipídeos: mínimo de 30%. sem presença de 

edulcorante sucralose. isento de lactose, sacarose e 
glúten. frasco 1000 ml.  

TROPHIC 1.5 15,20 243.200,00 

14 400 Lta 

módulo de proteína para dieta oral ou enteral em pó. 
para uso adulto ou pediátrico. 100% caseinato de 

cálcio. fonte protéica de alto valor biológico. solúvel 
em água, apresentando excelente digestibilidade, odor 

e sabor neutro. usado em desnutrição protéica, 
infecção, sepse, pacientes queimados ou com câncer. 

sem sabor. lata com no mínimo 200gr.  

PROTEIN PT 54,00 21.600,00 

15 500 Lta 
módulo de fibra alimentar, para alimentação enteral 
com fibras solúveis e insolúveis. lata com no mínimo 

350g.  
ENTERFIBER 52,60 26.300,00 

16 3.000 Emb 

suplemento oral completo, especialmente 
desenvolvido para indivíduos submetidos à diálise. 

distribuição calórica: 14% à 18% proteína, 
carboidratos: isento de sacarose. isento de lactose, e 
glúten. embalagem de 200 à 237 ml. sabor: baunilha 

ou chocolate.  

HD MAX 7,85 23.550,00 

   TOTAL DE R$ 557.950,00    

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 350/2017 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 229/2017, homologado 
em 28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 144.677,00 (Cento e quarenta e quatro mil seiscentos 
e setenta e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos alimentares 
para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde.  
Empresa: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A. 
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 2.500 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para nutrição 
oral e/ou enteral, normocalórico, normolipídico, 

normoproteíco, isento de proteína vegetal, lactose e gluten, 
com sabor. lata com no mínimo 400 gramas.  

NUTREN 
1.0 

NESTLE 
35,00 87.500,00 

7 1.000 Lta 

fórmula infantil para intolerância à lactose. carboidratos 
(100% maltodextrina).isento de lactose. enriquecida com 

nucleotídeos e lcpufas, dha e ara, ácido linoleico e ácido alfa-
linolênico. apresentação: lata 400g.  

NAN 
NESTLE 17,96 17.960,00 

8 1.000 Lta 

fórmula infantil para alimentação de lactentes desde o 
nascimento com sintomas de regurgitação e/ou refluxo 

gastroesofágico. possui como agente espessante goma jataí 
ou amido pré gelatinizado de batata ou arroz. apresentação: 

lata de 400g.  

NAN AR 
NESTLE 10,32 10.320,00 

10 900 Lta 
fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses. com adição 

de prebióticos0,4g/100ml à 0,8g/1oo ml, gos e fos. 
enriquecida com lcpufas, dha e ara. apresentação: lata 400g.  

NAN 
COMFOR 

2 
NESTLE 

10,43 9.387,00 

11 1.000 Lta 

fórmula infantil para pacientes pré-maturos e baixo peso, 
adicionado de dha e ara, fonte de proteína láctea, acrescido 
de vitaminas e minerais, isento de sacarose e glúten. lata 

com no mínimo 400g.  

PRE NAN 
NESTLE 19,51 19.510,00 

   TOTAL DE R$ 144.677,00    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 351/2017 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 229/2017, homologado 
em 28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 156.408,00 (Cento e cinquenta e seis mil 
quatrocentos e oito reais). 
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos alimentares 
para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal 
de Saúde.  
Empresa: NUTRIPORT COMERCIAL 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$ 

4 150 Lta 
espessante alimentar a base de amido de milho 

modificado instantâneo, goma xantana, tara e guar como 
agente espessante. lata acima de 250g.  

NUTILIS 
DANONE 56,00 8.400,00 

6 1.200 Lta 

fórmula infantil 100% hidrolisada em forma de 
aminoácidos adequada às necessidades de crianças desde 
o nascimento. indicações: síndrome do intestino curto e 
outros distúrbios absortivos moderados a graves, alergia 

alimentar (ao leite de vaca, à soja, a hidrolisados e a 
múltiplas proteínas), com estado nutricional 

comprometido. não contém glúten. isenta de proteína 
láctea, lactose, galactose, frutose e sacarose. 

apresentação: lata de 400g.  

NEOCATE 
LCP 

SUPPORT 
115,00 138.000,00 

9 900 Lta 

fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 mese. com adição 
de prebióticos 0,4g/100ml à 0,8g/100ml de gos e fos. 
enriquecida com lcpufas, dha e ara. apresentação: lata 

400g.  

APTAMIL 
PREMIUM 1 

DANONE 
11,12 10.008,00 

   TOTAL DE R$ 156.408,00    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 352/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 12.620,00 (Doze mil seiscentos e vinte reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 40 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, 
sem uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, 

preto, com capacidade mínima de impressão de 3.000 (três 
mil) páginas. 

BROTHER 117,50 4.700,00 

2 30 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, 
sem uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, 
amarelo, com capacidade mínima de impressão de 1.500 

(mil e quinhentas) páginas. 

BROTHER 88,00 2.640,00 

3 30 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, 
sem uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, 

ciano, com capacidade mínima de impressão de 1.500 (mil e 
quinhentas) páginas. 

BROTHER 88,00 2.640,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 30 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, 
sem uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, 
magenta, com capacidade mínima de impressão de 1.500 

(mil e quinhentas) páginas. 

BROTHER 88,00 2.640,00 

   TOTAL DE R$ 12.620,00    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 353/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 31.285,00 (Trinta e um mil duzentos e oitenta e 
cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: A P FERRAREZE COMERCIO - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 UN 

cartucho de toner, original do fabricante do equipamento, 
sem uso, para impressoras brother hl-l6402dw e l6902dw - 

tn3492 - com rendimento para 20.000 (vinte mil cópias) - com 
capacidade mínima de impressão de 20.000 (vinte mil) 

paginas, impressora em garantia.  

BROTHER 312,85 31.285,00 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 354/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: TECTONER - RECARGA DE TONER 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 50 UN 

unidade cilindro para impressora brother hl-l6402dw e 
mfc-l6902dw - dr3440 - com rendimento para 50.000 

(cinquenta mil cópias) - original (equipamento em 
garantia).  

BROTHER 
DR-3440 

391,00 19.500,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 355/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 25.880,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e oitenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: W P DO BRASIL LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 40 UN 
unidade fusora para impressora brother hl-l6402dw e mfc-

l6902dw - d008am001 - com rendimento para 200.000 
(duzentas mil copias) - original (equipamento em garantia).  

BROTHER 647,00 25.880,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 356/2017 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 223/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 106.049,45 (Cento e seis mil quarenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras da 
Rodovia Pr. 323.  
Empresa: B A M DE SOUZA - 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$ 

1 195 UN refletores led 150w. HOLOFOTE 233,90 45.610,50 
2 2.080 Mt cabo 35mm 1 kv flex. MINASFLEX 9,99 20.779,20 
4 325 UN caixa de alvenaria 30 x 30. PADROEIRA 18,69 6.074,25 
5 3.250 Mt cabo pp 3x2,5 mm. MINASFLEX 2,39 7.767,50 
8 260 UN receptáculo e-40 louça. DECORLUX 4,00 1.040,00 

9 520 UN reatores vapor de sódio interno de 250w 
enrolamento em cobre. LUMER 47,65 24.778,00 

   Total de R$ 106.049,45    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 357/2017 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 223/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 11.954,80 (Onze mil novecentos e cinquenta e 
quatro reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras da 
Rodovia Pr. 323.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
3 2.080 Mt pv duto de 2 polegadas. CIMFLEX 2,00 4.160,00 
10 520 UN lâmpadas vapor de sódio 250w tubular.  AVANT 14,99 7.794,80 
   Total de R$ 11.954,80    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 358/2017 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 223/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.813,85 (Dois mil oitocentos e treze reais e oitenta e 
cinco centavos). 
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras da 
Rodovia Pr. 323.  
Empresa: VIOTO, ROCHA & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
6 195 UN haste de aterramento 5/8x244. JLOBATO 11,74 2.289,30 
7 195 UN grampo para aterramento. BETEL 2,69 524,55 
   Total de R$ 2.813,85    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 430/2017 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 281/2017, homologado em 
21/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 30.057,60 (Trinta mil cinquenta e sete reais e 
sessenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tintas e correlatos para a 
manutenção das diversas instalações e setores da SMEC. 
Empresa: A.C.A. EMPREEDIMENTOS 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$ 

1 90 UN acrílico fosco premium, lata com 18 litros TEXTIL 94,50 8.505,00 
3 90 UN acrílico estander, lata com 18 litros TEXTIL 73,50 6.615,00 
13 90 UN esmalte standard, galão com 3,6 litros TEXTIL 52,00 4.680,00 
14 120 UN esmalte, galão com 3,6 litros base d'água, cores diversas TEXTIL 51,40 6.168,00 
16 72 UN tinta para piso, lata de 18 litros TEXTIL 56,80 4.089,60 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 459/2017 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 24/2017, homologado em 
28/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 23.630,60 (Vinte e três mil seiscentos e trinta reais e 
sessenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
o preparo da merenda escolar.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: Até 28/03/2018. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde 
 Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 1.300 Pct 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no 
mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de 

matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. 
aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. 

validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: saco de 
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 

liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura 

resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente, 
termossoldado com peso liquido total de 30(trinta)kg. 

D’OURO 8,20 10.660,00 

6 1.000 Pct 

arroz agulhinha tipo 1: de acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, 
longo fino, constituído de grãos saudáveis permitindo-se 

apenas até 5% de grãos quebrados de acordo com a legislação 
vigente, com umidade máxima de 12%, isento de matéria 

terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais. validade 
mínima de 06 meses. embalagem: - primária: saco de 

polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 
líquido de 05(cinco)kg.- secundária: fardo de papel 

multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura ou 
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente, 

termossoldado com peso líquido total de 
30(trinta)kg.rotulagem: de acordo com a legislação vigente. 

IDEAL 12,10 12.100,00 

17 200 Cx. caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de 
fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. CCGL 2,13 426,00 

43 380 Pct sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem 
contendo 01 kg. UNIÃO 1,17 444,60 

   Total R$ 23.630,60    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 461/2017 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 301/2017, homologado em 
15/12/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.439.520,00 (Dois milhões quatrocentos e trinta e 
nove reais e quinhentos e vinte reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de combustíveis e Arla 32 
para os veículos pertencentes à frota do Município de Cianorte.  
Empresa: POSTO BELA VISTA DE CIANORTE 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$ 
1 118.500 Lt óleo diesel s10 CIAPETRO 3,12 369.720,00 
2 39.500 Lt óleo diesel s10 (reservado cota) CIAPETRO 3,12 123.240,00 
3 474.000 UN óleo diesel s500 CIAPETRO 3,08 1.459.920,00 
4 158.000 Lt óleo diesel s500. (reservado cota) CIAPETRO 3,08 486.640,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

   Total de R$ 2.439.520,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 462/2017 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 301/2017, homologado em 
15/12/2017. 
Valor Homologado: R$ 884.217,10 (Oitocentos e oitenta e quatro mil 
duzentos e dezessete reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de combustíveis e Arla 32 
para os veículos pertencentes à frota do Município de Cianorte.  
Empresa: AUTO POSTO SEIS 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$ 

5 162.143 Lt gasolina comum. Ypiranga 4,09 663.164,87 
6 54.047 Lt gasolina comum (reservado cota) Ypiranga 4,09 221.052,23 
   Total de R$ 884.217,10    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO 
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
94/2017, de 01 de Agosto de 2017, no uso de suas atribuições legais, publica 
o resultado da fase de habilitação, concernente ao Edital de Licitação nº 
07/2017, modalidade Concorrência Pública, referente ao objeto: Contratação 
de Agência de Publicidade para campanhas publicitárias de fomento 
industrial vinculadas à Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e 
Turismo. 
Segue abaixo, resultado da fase de habilitação: 

Razão Social CNPJ habilitação 

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA 81.078.289/0001-63 HABILITADA 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, 
conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 8.666/1993, para 
apresentar recurso contra a decisão da comissão.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de Dezembro de 
2017. 

Marcos Alberto Valério 
Presidente da Comissão 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO DE RECURSO 
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
123/2017, de 28 de Novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais, 
comunica a interposição de recurso da licitante abaixo relacionada, 
concernente ao Edital de Licitação nº 08/2017, modalidade Concorrência 
Pública, referente ao objeto: Alienação da quadra 01-a-r, subdivisão da 
quadra 01-a, situado no perímetro urbano, no jardim céu azul, no município 
de cianorte, com finalidade única e exclusiva de implantação de 
empreendimento através do programa minha casa minha vida. 

LBX CONSTRUÇÃO CIVIL 12.009.120/0001-39 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
8.666/1993, para apresentar as contra razões em relação aos recursos 
impetrados.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de Dezembro de 
2017. 

Gilberto Yoshio Matuo 
Presidente da Comissão 

 

Secretaria de Finanças

Div. de Fiscalização
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Editado por

Câmara de Vereadores
DECRETO N° 008/17

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
  D   E   C   R   E  T   A
 Art. 1º Fica decretado ponto facultativo na sede da Câmara Munici-
pal de Cianorte nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2017 e 02 de janeiro de 
2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Poder Legislativo Municipal, em 18 de dezembro 
de 2017.

Dirceu Silveira Manfrinato
PRESIDENTE


