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PORTARIA Nº 29/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

 Considerando a necessidade de efetuar a avaliação do sítio aeroportuário do 
Município de Cianorte;

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear Comissão Especial para proceder à avaliação das instalações 
do sítio aeroportuário do Município de Cianorte e definir os valores das tarifas a 
serem cobradas pela ocupação/uso das áreas internas edificadas e não edificadas, 
pelos futuros permissionários e usuários do Aeroporto.

Parágrafo único. A Comissão a que se refere o caput será composta pelos 
seguintes membros:

Presidente: Nelson Magron Júnior
Secretária: Jennifer Cadan Kühl
Demais membros:  Alex Godoy da Silva
  Algacir Bortolato
  Francisco Luiz Arduin
  Rodolfo Tsutomo Miyamoto
  Rosangela Lima Marcato
  Sidneia Henrique Gallo Marcato

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 30/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 3.564, de 25 de novembro 
de 2010;

Considerando o disposto Decreto Municipal nº 29, de 13 de março de 2018;

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear os membros da Junta Administrativa de Recursos e Infrações – 
JARI, que será assim composta:

I – Representante servidor do órgão que impôs a penalidade:
Titular: Fabrício Rosário Meira
Suplente: Elder Pirelli de França 

II – Representante de entidade representativa da sociedade ligada a área de 
trânsito:
Titular: Vinicius Augusto de Almeida
Suplente: Luiz Marcos Prodossimo

III – Representante com conhecimento na área de trânsito com no mínimo nível 
médio de escolaridade:
Titular: Pedro Luis Poncetti
Suplente: Bruno Bueno Baioni

Art. 2º. Os membros nomeados terão mandato de 1 (um) ano. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Gabinete do Prefeito
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Secretaria de Administração

Divisão de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N 252/2018 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CONSULFARMA – INFORMÁTICA E AS-
SESSORIA EM SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
na Praça Pe. José Cassemiro Cinchon, 407, Jardim Maria Luiza, CEP 85.819-
535, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.191.328/0001-20.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial nº 08/2018.
OBJETO: Contratação de empresa, para serviço de instalação, implanta-
ção, suporte e treinamento dos usuários, e prestação de garantia de um sis-
tema de gestão municipal da saúde –SGMS.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
311.800,00 (Trezentos e onze mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, com início em 14/03/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 298/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO 
DE PRODUTOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Gugliel-
mo Marconi, 120, Bairro Alto, CEP 82.820-250, na cidade de Curitiba, estado 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.782.356/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Eletrônico nº 295/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e correlatos para 
atender aos órgãos públicos municipais de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.432,52 (Três mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 299/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa EMECON ENGENHARIA DE ESTRUTU-
RAS S/S, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Padre Anchieta, 
2194, sala 109, Bairro Bigorrilho, CEP 80.730-000, na cidade de Curitiba, Esta-
do do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.773.469/0001-33.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Concorrência Pública nº 04/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos comple-
mentares, como Projeto Estrutural (concreto armado e estrutura metálica), 
Projeto Elétrico, Telefônico, SPDA (sistema de proteção contra descarga 
elétrica), Lógica, Projeto Hidrossanitário e Projeto de Prevenção Contra 
Incêndio e Pânico.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 961,55 (No-
vecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de março de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 304/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BIGAS E ALEXANDRE LTDA, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Avenida Amazonas, 1816, Zona 03, CEP 87.209-062, inscrita no CNPJ sob nº 
79.704.185/0001-75. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial nº 284/2017.
OBJETO: Aquisição de sacas de cimento, sacas de cal, capas de telha, aditi-
vo plastificante, telhas de barro e demais materiais correlatos para atendi-
mento nas manutenções em prédios públicos e vias públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.310,00 (Onze mil trezentos e dez reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 312/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE 
MOTORES CUMMINS S/A, pessoa jurídica de direito privado, localiza-
da na Av. Prefeito Sincler Sambatti, 5004, Jardim Universo, no município de 
Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.060-460, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
90.627.332/0008-60. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilida-
de de licitação nº 19/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva no gerador de 
energia elétrica instalado na Unidade de Pronto Atendimento Faustino Bongior-
no.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 19/2018

Processo 70/2018

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa DISTRIBUIDORA 
MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 90.627.332/0008-60, referente à Contratação de empresa para manutenção 
preventiva no gerador de energia elétrica instalado na Unidade de Pronto Aten-
dimento Faustino Bongiorno, no montante de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos 
e sessenta reais), com prazo de execução e vigência de 12 meses, mediante 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da 
Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
54/2017, de 03 de maio de 2017, no uso de suas atribuições legais, publica o 
resultado do julgamento da fase de proposta de preço, concernente ao Edital de 
Licitação nº 021/2017, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: Con-
tratação de empresa especializada para extensão de rede em baixa tensão 
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em vários trechos.
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço da empresa participante 
do certame: 

Razão Social Valor da proposta:

AMAURY VICENTE DOS ANJOS – 
MATERIAIS ELÉTRICOS - ME 62.400,00

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, 
conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/1993, para apresen-
tar 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 Março de 2.018.

Marcos Alberto Valério
Presidente

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

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 Li-

citação nº 08/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 23/2018, concer-
nente a Contratação de empresa, para serviço de instalação, implantação, 
suporte e treinamento dos usuários, e prestação de garantia de um sistema 
de gestão municipal da saúde –SGMS.

II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: CONSUL-
FARMA – INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA como ven-
cedora do lote único no valor total de R$ 311.800,00 (Trezentos e onze mil e 
oitocentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

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 Li-

citação nº 26/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 47/2018, concer-
nente ao Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação 
de serviços de vigilância presencial armada e desarmada para a Secretaria 
Municipal de Saúde. 

II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: CLASSE 
A SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA como vencedora dos itens 01-02-03 
no valor total de R$ 79.053,00 (Setenta e nove mil cinquenta e três reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

QUINTO TERMO ADITIVO 

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 681/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA DEDETIZADORA 
CIANORTE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS SANEANTES LTDA ME, 
ORIUNDO DO PREGÃO Nº 287/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefei-
to, 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:
Dedetizadora Cianorte Higienização e Produtos Saneantes Ltda Me, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná 575, na cidade de Cianor-
te, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.941.433/0001-53, e telefone (44) 3629-3784, 
neste ato representada pela Sra. Silvana Ribeiro de Oliveira Santos, portadora 

da Cédula de Identidade RG nº 3.979.374-1 e do CPF nº 018.136.999-09, resi-
dente e domiciliado em Cianorte.
Cláusula Primeira:
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto, à partir de 24/03/2018:
EXCLUIR:
- Local Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II (Rua das Casta-
nheiras Nº 30 - Cianorte)
e INCLUIR:
- Local Salão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Rua 
Tico Tico Nº 16 – São Lourenço (área construída 228,79 M² e 597 M² de terreno).
1.2 Para o item 1 houve apenas permutação, para o item 2 houve um acréscimo 
de 325,18 M², sendo acrescentado ao valor mensal R$ 50,51 (cinquenta reais e 
cinquenta e um centavos), conforme quadro abaixo:

 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário  

2 7 

Serviço de desinsetização e desratização (mensal) - aplicação e monitoramento 
mensal interno e externo de 10.325,18 metros, conforme normas da resolução rdc 
nº 52/2009. As desinsetizações gerais deverão ser efetuadas a cada trimestre e as 

desratizações mensais; deverá ser efetuado monitoramento mensal de todos os locais 
onde o serviço será prestado, fazendo reaplicação de produtos, tais como inseticidas 

e raticidas nos pontos críticos de controle, com emissão de certificado POP e 
relatório mensal. 

R$ 1.603,80 

 
Cláusula Segunda:
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 353,57 (trezentos e cinquenta e três 
reais e cinquenta e sete centavos) considerando os 7 (sete) meses compreendidos 
entre 24/03/2018 e 24/10/2018.
2.2 O contrato passa a ter o valor acumulado de R$ 96.919,09 (noventa e seis 
mil, novecentos e dezenove reais e nove centavos).
Cláusula Terceira: 
Dotação orçamentária: 
13.001.08.244.0019.2.098 33.90.39 - Manutenção da Gestão do SUAS/ Outros 
Serviços de Terceiros – P. Jurídica (762)/ Limpeza e Conservação Demais Seto-
res da Administração – Fonte 0 (1229).

13.001.08.244.0019.2.099 33.90.39 – Manutenção da Estação de Ofício/ Outros 
Serviços de Terceiros – P. Jurídica (770)/ Limpeza e Conservação Demais 
Setores da Administração – Fonte 0 (1230).

13.001.08.243.0019.6.002 33.90.39 – Manutenção do Conselho Tutelar dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (738)/ Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica/ Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração. – Fonte 0 
(1231).
Cláusula Quarta:
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, 09 de março de 2018.

  Silvana Ribeiro de Oliveira Santos                   Claudemir Romero Bongiorno
Dedetizadora Cianorte Higienização                                 Prefeito
          e Produtos Saneantes                                             Contratante
                 Contratada                                                                     

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 41/2018 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 26/2018, homologado em 
16/03/2018.
Valor Homologado: R$ 79.053,00 (Setenta e nove mil cinquenta e três reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de vigilância presencial armada e desarmada para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 
Empresa: CLASSE A SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 600 H 

hora noturna de prestação de serviço de vigilância presencial armada, e 
desarmada para rondas, durante os dias da semana, para unidades da 

secretaria municipal de saúde que realizam atendimento ao público durante o 
turno acima citado, compreendendo os seguintes trabalhos: prevenção de 
ocorrência de riscos, segurança dos funcionários e usuários, proteção do 

patrimônio público durante o período em que o serviço será prestado. deve 
incluir todos os equipamentos, acessórios, uniformes e equipamentos de 

proteção individual necessários à prestação de serviços. 

R$ 25,81 R$ 
15.486,00 

2 800 H 

hora diurna de prestação de serviço de vigilância presencial armada, e  
desarmada para rondas, durante os finais de semana, recesso e feriados, para 

unidades da secretaria municipal de saúde que realizam atendimento ao 
público durante o turno acima citado, compreendendo os seguintes trabalhos: 

prevenção de ocorrência de riscos, segurança dos funcionários e usuários, 
proteção do patrimônio público durante o período em que o serviço será 
prestado. deve incluir todos os equipamentos, acessórios, uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessários à prestação de serviços. 

R$ 30,09 R$ 
24.072,00 

3 1.500 H 

hora noturna de prestação de serviço de vigilância presencial desarmada 
durante os dias de semana, finais de semana, recesso e feriados, para 

unidades da secretaria municipal de saúde que realizam atendimento ao 
público durante o turno acima citado, compreendendo os seguintes trabalhos: 

prevenção de ocorrência de riscos, segurança dos funcionários e usuários, 
proteção do patrimônio público durante o período em que o serviço será 
prestado. deve incluir todos os equipamentos, acessórios uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessários à prestação de serviços. 

R$ 26,33 R$ 
39.495,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 208/2017 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 137/2017, homologado em 
22/06/2017.
Valor Homologado: R$ 256.229,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos 
e vinte e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de barras de ferro, chapas de 
fibrocimento, lajotas, tijolos, madeiras de várias medidas, areia, pedra, pedrisco 
e demais materiais correlatos para a manutenção e conservação de edificações 
públicas. 
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - 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$ 

1 400 UN barras de ferro 3/8 com 12 metros GERDAU 22,50 9.000,00 
2 900 UN barras de ferro ¼ com 12 metros. GERDAU 9,90 8.910,00 
3 800 UN barras de ferro 5/16 com 12 metros. GERDAU 15,00 12.000,00 
4 800 UN barras de ferro 4,2 com 12 metros. GERDAU 4,30 3.440,00 
5 300 Kg quilos de arame recozido GERDAU 5,10 1.530,00 
6 20 UN barras de ferro 1/2" (12,5 mm). GERDAU 34,00 680,00 
7 20 UN barras de ferro 5/8" (16 mm). GERDAU 57,00 1.140,00 

8 200 UN 
tela soldada com ferro 4,2 (15cmx15cm de malha, com 

comprimento de 6mx2,45m de largura, totalizando 14,70 
m². 

GERDAU 92,00 18.400,00 

12 600 m³ metros cúbicos de areia lavada grossa. PORTORICO 78,90 47.340,00 
13 250 m³ metros cúbicos de areia fina. PORTORICO 59,00 14.750,00 

16 100 UN tábua de 2,5cm de espessura x 10cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 4,50 450,00 

17 100 UN tábua de 2,5cm de espessura x 15 cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 6,30 630,00 

18 240 UN tábua de 2,5cm de espessura x 20cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 8,70 2.088,00 

21 80 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 10,20 816,00 

22 80 UN viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 300 cm de 
comprimento PINUS 16,00 1.280,00 

23 70 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 17,00 1.190,00 

24 70 UN viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 24,00 1.680,00 

25 60 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 18,50 1.110,00 

26 60 UN viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 26,00 1.560,00 

27 40 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 600 cm de 
comprimento. PINUS 22,00 880,00 

28 150 UN caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 5,70 855,00 

29 180 UN caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 8,50 1.530,00 

30 180 UN caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 9,00 1.620,00 

31 260 UN prancha para banco 5cm de espessura x 25 cm de largura 
x 200 cm de comprimento. PINUS 20,00 5.200,00 

32 50 UN chapa fibrocimento 1,22x0,50 4mm. ISDRALIT 6,50 325,00 
34 500 UN chapa fibrocimento 2,44x0,50 4mm. ISDRALIT 12,90 6.450,00 
35 50 UN chapa fibrocimento 1,22x1,10 5mm. ISDRALIT 22,50 1.125,00 
36 50 UN chapa fibrocimento 1,53x1,10 5mm. ISDRALIT 28,00 1.400,00 
37 50 UN chapa fibrocimento 1,83x1,10 5mm. ISDRALIT 32,00 1.600,00 
38 50 UN chapa fibrocimento 2,13x1,10 5mm. ISDRALIT 39,00 1.950,00 
39 650 UN chapa fibrocimento 2,44x1,10 5mm. ISDRALIT 40,00 26.000,00 

40 200 UN placa de maderite com medida de comprimentos 220 cm, 
largura 110 cm e espessura 09 mm. MADEPLAC 29,00 5.800,00 

41 300 Mt 

metro quadrado de granito cinza com espessura de 2 cm, 
para montagem de divisória de banheiro e bancada de 

lavatório com aparadores e/ou trocadores, valor da 
instalação incluso 

GRANIMARQUES 245,00 73.500,00 

TOTAL GERAL DE R$ 256.229,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 209/2017 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 137/2017, homologado em 
22/06/2017.
Valor Homologado: R$ 49.300,00 (Quarenta e nove mil e trezentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de barras de ferro, chapas de 
fibrocimento, lajotas, tijolos, madeiras de várias medidas, areia, pedra, pedrisco 
e demais materiais correlatos para a manutenção e conservação de edificações 
públicas. 
Empresa: DEPÓSITO JAPURÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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$ 

9 95.000 UN tijolos seis furos. JAPURA 0,34 32.300,00 
10 50.000 UN tijolos comuns; (maciço). SALVINO 0,34 17.000,00 

TOTAL GERAL DE R$ 49.300,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 210/2017 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 137/2017, homologado em 
22/06/2017.
Valor Homologado: R$ 107.450,00 (Cento e sete mil quatrocentos e cinquenta 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de barras de ferro, chapas de 
fibrocimento, lajotas, tijolos, madeiras de várias medidas, areia, pedra, pedrisco 
e demais materiais correlatos para a manutenção e conservação de edificações 
públicas. 
Empresa: MINERAÇÃO SÃO TOMÉ 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$ 

11 500 m³ metros cúbicos de pedra brita n° 1. MINERAÇÃO 
SÃO TOMÉ   67,50  33.750,00 

14 400 m³ metros cúbicos de pó de pedra MINERAÇÃO 
SÃO TOMÉ   74,00  29.600,00 

15 600 m³ metros cúbicos de pedrisco 3/8 ao 
fundo 

MINERAÇÃO 
SÃO TOMÉ   73,50  44.100,00 

TOTAL GERAL DE R$ 107.450,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 211/2017 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 127/2017, homologado em 
22/06/2017.
Valor Homologado: R$ 60.498,00 (Sessenta mil quatrocentos e noventa e oito 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Troféus e Medalhas para 
premiação nas competições realizadas e apoiadas pela 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 

Valor 
Total 

1 15 UN 

troféu com 160 a 163 cm de altura, com base redonda com 
31,8 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

superior trocável de acordo com o solicitado. demais 
características conforme termo de referência. 

VITÓRIA 445,00 6.675,00 

2 20 UN 

troféu com 105 a 107 cm de altura, com base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

superior trocável de acordo com o solicitado. quatro colunas em 
canos com frisos na cor prata com suportes metalizados na cor 

dourada. uma base de madeira octogonal na cor preta 
adornadas com estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 
dourada. na parte superior desta base um suporte metalizado 

na cor dourada com anel na cor prata. taça fechada metalizada 
na cor prata com 34,5 cm de largura a partir das alças. 
plaqueta em latão para gravação. demais componentes 

metalizados na cor dourada. 

VITORIA 188,00 3.760,00 

3 20 UN 

troféu com altura de 80 a 83 cm, base octogonal com 26,5 cm 
de largura em polímero na cor preta. bola metalizada na cor 

dourada com anel metalizado na cor prata. taça metalizada na 
cor dourada com 34,50 cm de largura a partir das alças. tampa 
da taça e alças metalizadas na cor dourada, estatueta superior 

trocável de acordo com o solicitado. plaqueta em latão para 
gravação. 

VITORIA 175,90 3.518,00 

4 250 UN 

troféu com altura de 29 á 32 cm, base quadrada com 7,60 cm 
de largura em polímero na cor preta. taça metalizada na cor 

dourada com 12 cm de largura a partir das alças. tampa 
metalizada na cor dourada. estatueta superior trocável de 
acordo com o solicitado. plaqueta em latão para gravação. 

VITORIA 21,50 5.375,00 

5 150 UN 

troféus personalizados artesanal em madeira. estrutura e base 
em madeira tratada, envernizada, laqueada lisa ou laqueada 

marmorizada, com aproximadamente 30 cm de altura. 
personalizáveis com qualquer tipo de arte e gravação de acordo 

com o tema solicitado. 

MERIARTES 30,00 4.500,00 

6 80 UN 

troféus em acrílico cristal personalizado, com base e recorte a 
laser, fabricado em acrílico 100% cristal, espessura de 8 mm, 

impressão fotográfica digital u.v. ultravioleta com infinitas 
cores, impressão à laser direto no acrílico, dimensões: 25cm x 

13cm x 0,08 cm. 

ESTAÇÃO 
ESPORTE 89,00 7.120,00 

8 3.000 UN 

medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com 50 a 
55 mm de diâmetro. espessura de 3 mm. metalizada nas cores 
dourada, prata e bronze. de um lado gravado em baixo relevo 
honra ao mérito e do outro lado adesivo personalizado com 

impressão a laser. medalha acompanhada de fita de cetim nas 
cores azul, vermelha ou verde com 2,5 cm de largura. 

VITORIA 4,60 13.800,00 

9 1.000 UN 

medalha retangular fundida em liga metálica de zamak, com o 
tamanho de 60 mm por 80 mm e centro liso com 35 mm de 
diâmetro. com bordas raiadas e polidas com a figura de dois 
ramos e uma tocha olímpica em alto relevo.  espessura de 3 

mm. adesivo personalizado com impressão a laser. metalizada 
nas cores dourada, prata e bronze. com fita de cetim nas cores 

azul, vermelha ou verde com 2,5 cm de largura. 

VITORIA 3,00 3.000,00 

10 1.500 UN 

medalha de metal fundido, com o tamanho de 70 mm, formato 
redondo recorte/vazado, logo em alto relevo na frente e liso no 

verso, espessura de 3mm, banhada em dourada, prata e 
bronze, fita sublimada de 25 mm de espessura, personalizada 

para a corrida night run 

VITORIA 8,50 12.750,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 212/2017 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 127/2017, homologado em 
22/06/2017.
Valor Homologado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Troféus e Medalhas para 
premiação nas competições realizadas e apoiadas pela Secretaria Municipal de 
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Esportes e Lazer. 
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 

Valor 
Total 

7 100 UN 

troféus em acrílico cristal personalizado, recortado a laser no 
formato do desenho-gravação e dizeres por sistema digital 

colorido, espessura do acrílico 10 mm, tamanho aproximado de 
20 cm x proporção, base em mdf pintada. 

CIAPLACAS R$ 80,00 R$ 
8.000,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 338/2017 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 225/2017, homologado em 
20/09/2017.
Valor Homologado: R$ 78.167,80 (Setenta e oito mil cento e sessenta e sete reais 
e oitenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de peças e prestação de serviços de manutenção em aparelhos de refrigeração da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 1 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 3 UN aleta para ar condicionado de 7.500 à 9.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 58,73 176,19 

2 6 UN 
capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 7.500 à 

9.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

EOS 24,47 146,82 

3 20 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 7.500 à 
9.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 117,46 2.349,20 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  7.500 à 9.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo HITACHI 278,97 557,94 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  7.500 à 9.000 
btus, modelo janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 352,38 704,76 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 
btus, novo ou de 1ª linha EOS 78,31 156,62 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 53,38 106,76 

8 2 SVÇ 
instalação completa de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 

btus, modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 
metros. 

REFRITHOR 293,65 587,30 

9 2 JG 
jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  

7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, independente de marca 
ou modelo 

ELGIN 35,24 70,48 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 7.500 à 9.000 
btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo PHILCO 215,35 430,70 

11 3 UN 
placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  7.500 à 

9.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

PHILCO 381,75 1.145,25 

12 3 UN 
placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 7.500 à 

9.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

PHILCO 175,21 525,63 

13 3 UN sensor de degelo para ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELECTROLUX 117,46 352,38 

14 3 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELECTROLUX 63,63 190,89 

15 10 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 btus, 
independente da marca ou modelo. REFRITHOR 211,43 2.114,30 

16 2 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de  7.500 à 9.000 
btus, modelos janela e split, modelos janela e split, independente de 

marca ou modelo 
REFRITHOR 146,83 293,66 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  

7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo montagem e 
desmontagem, retirada e instalação no local 

REFRITHOR 78,31 156,62 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de 

ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos split ou janela, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo 

REFRITHOR 88,10 176,20 

19 6 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de 

ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, 
incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,31 469,86 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado 

de  7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 138,44 276,88 

21 30 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho 

de ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelo janela e split, 
incluindo montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

REFRITHOR 125,29 3.758,70 

22 6 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado 

de  7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 146,83 880,98 

23 6 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 
condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, 
incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 66,78 400,68 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  
7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 

montagem, retirada e instalação 
REFRITHOR 66,78 133,56 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 7.500 

à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 117,46 234,92 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condesador de ar condicionado de  7.500 à 9.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

REFRITHOR 146,83 293,66 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação 

de tubulações, de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 
btus, após 3 metros da instalação completa 

REFRITHOR 244,71 489,42 

28 10 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  7.500 à 
9.000 btus, modelos de janela e split. REFRITHOR 72,80 728,00 

29 6 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 
btus ELGIN 225,13 1.350,78 

30 6 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar REFRITHOR 78,31 469,86 
condicionado 7.500 à 9.000 btus. 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 19.729,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 2 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 3 UN aleta para ar condicionado de 10.000  à 12.000 btus, modelos janela 
e split, independente de marca ou modelo ELGIN 66,46 199,38 

2 3 UN 
capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

EOS 24,43 73,29 

3 40 UN 
carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

DUPONT 117,28 4.691,20 

4 3 UN compressor para aparelho de ar condicinado de 10.000 à 12.000 
btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo PHILCO 315,67 947,01 

5 3 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 
btus, modelo janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 381,15 1.143,45 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 
btus, novo ou de 1ª linha EOS 78,19 156,38 

7 3 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo CARRIER 58,64 175,92 

8 5 SVÇ 
instalação completa de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, com tubulação com distância de 
até 3 metros 

REFRITHOR 293,19 1.465,95 

9 3 JG 
jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de 
10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, independente de marca 

ou modelo 
KOMECO 35,18 105,54 

10 3 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 10.000 à 12.000 
btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo KOMECO 215,01 645,03 

11 3 UN 
placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

ELGIN 379,83 1.139,49 

12 3 UN 
placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

ELGIN 174,94 524,82 

13 3 UN sensor de degelo para ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 58,60 175,80 

14 3 UN turbina para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 96,10 288,30 

15 50 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
independente da marca ou modelo. REFRITHOR 227,71 11.385,50 

16 3 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo 

REFRITHOR 146,60 439,80 

17 3 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de 

10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo montagem e 
desmontagem, retirada e instalação no local 

REFRITHOR 78,19 234,57 

18 3 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de 
ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos split ou janela, 

modelos janela e split, independente de marca ou modelo 
REFRITHOR 78,19 234,57 

19 6 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de 

ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, 
incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 469,14 

20 3 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto do condensador do ar condicionado 

de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 146,17 438,51 

21 50 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho 
de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelo janela e split, 
incluindo montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

REFRITHOR 146,60 7.330,00 

22 6 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado 

de 10.000 à 12.000 btus , modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 117,28 703,68 

23 3 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, 
incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 234,57 

24 3 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de 

10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 234,57 

25 3 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 10.000 

à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 117,28 351,84 

26 3 SVÇ 
serviço de troca  do condesador de ar condicionado de 10.000 à 
12.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 

montagem, retirada e instalação 
REFRITHOR 146,60 439,80 

27 3 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação 
de tubulações, de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 

btus, após 3 metros da instalação completa 
REFRITHOR 244,33 732,99 

28 5 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 10.000 
à 12.000 btus, modelos de janela e split. REFRITHOR 72,68 363,40 

29 10 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 
12.000 btus ELGIN 224,77 2.247,70 

30 10 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar REFRITHOR 78,18 781,80 

condicionado 7.500 à 9.000 btus. 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 19.729,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 2 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 3 UN aleta para ar condicionado de 10.000  à 12.000 btus, modelos janela 
e split, independente de marca ou modelo ELGIN 66,46 199,38 

2 3 UN 
capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

EOS 24,43 73,29 

3 40 UN 
carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

DUPONT 117,28 4.691,20 

4 3 UN compressor para aparelho de ar condicinado de 10.000 à 12.000 
btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo PHILCO 315,67 947,01 

5 3 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 
btus, modelo janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 381,15 1.143,45 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 
btus, novo ou de 1ª linha EOS 78,19 156,38 

7 3 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo CARRIER 58,64 175,92 

8 5 SVÇ 
instalação completa de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, com tubulação com distância de 
até 3 metros 

REFRITHOR 293,19 1.465,95 

9 3 JG 
jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de 
10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, independente de marca 

ou modelo 
KOMECO 35,18 105,54 

10 3 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 10.000 à 12.000 
btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo KOMECO 215,01 645,03 

11 3 UN 
placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

ELGIN 379,83 1.139,49 

12 3 UN 
placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou 
modelo 

ELGIN 174,94 524,82 

13 3 UN sensor de degelo para ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 58,60 175,80 

14 3 UN turbina para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 96,10 288,30 

15 50 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
independente da marca ou modelo. REFRITHOR 227,71 11.385,50 

16 3 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo 

REFRITHOR 146,60 439,80 

17 3 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de 

10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo montagem e 
desmontagem, retirada e instalação no local 

REFRITHOR 78,19 234,57 

18 3 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de 
ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos split ou janela, 

modelos janela e split, independente de marca ou modelo 
REFRITHOR 78,19 234,57 

19 6 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de 

ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, 
incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 469,14 

20 3 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto do condensador do ar condicionado 

de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 146,17 438,51 

21 50 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho 
de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelo janela e split, 
incluindo montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

REFRITHOR 146,60 7.330,00 

22 6 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado 

de 10.000 à 12.000 btus , modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 117,28 703,68 

23 3 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, 
incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 234,57 

24 3 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de 

10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 234,57 

25 3 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 10.000 

à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 117,28 351,84 

26 3 SVÇ 
serviço de troca  do condesador de ar condicionado de 10.000 à 
12.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 

montagem, retirada e instalação 
REFRITHOR 146,60 439,80 

27 3 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação 
de tubulações, de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 

btus, após 3 metros da instalação completa 
REFRITHOR 244,33 732,99 

28 5 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 10.000 
à 12.000 btus, modelos de janela e split. REFRITHOR 72,68 363,40 

29 10 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 
12.000 btus ELGIN 224,77 2.247,70 

30 10 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar REFRITHOR 78,18 781,80 
condicionado de 10.000 à 12.000; 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 38.354,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 9 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN compressor para bebedouro EMBRACO 355,73 711,46 
2 2 UN capilar para bebedouro LIBELL 14,70 29,40 
3 8 UN carga de gás para bebedouro DUPONT 98,00 784,00 
4 4 UN filltro para bebedouro LIBELL 29,39 117,56 
5 2 UN micro motor para bebedouro ELGIN 57,98 115,96 

6 2 UN reservatório para bebedouro MASTER 
FRIO 117,60 235,20 

7 2 UN termostato para bebedouro LATINA 56,83 113,66 
8 8 UN torneira para bebedouro LATINA 19,12 152,96 

9 2 SVÇ serviço de troca de compressor incluso montagem, desmontagem, 
desinstalação e instalação no local REFRITHOR 78,40 156,80 

10 2 SVÇ serviço de troca de capilar de bebedouro REFRITHOR 49,00 98,00 
11 30 SVÇ serviço de limpeza de filtro de bebedouro REFRITHOR 78,40 2.352,00 
12 4 SVÇ serviço de troca de filtro REFRITHOR 49,00 196,00 
13 2 SVÇ serviço de troca de micromotor de bebedouro REFRITHOR 58,80 117,60 
14 2 SVÇ serviço de troca de reservatório REFRITHOR 58,80 117,60 
15 2 SVÇ serviço de troca de termostato de bebedouro REFRITHOR 58,80 117,60 
16 8 SVÇ serviço de troca de torneira de bebedouro REFRITHOR 29,40 235,20 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 5.651,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 10 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN bandeja coletora com grade de água removível independente de 
marca e modelo LATINA 48,59 97,18 

2 2 UN bojo para purificador de água independente de marca de modelo LATINA 116,62 233,24 
3 2 UN capilar para purificador de água independente de marca e modelo LIBELL 14,57 29,14 

4 4 UN carga de gás completa para purificador de água independente de 
marca e modelo DUPONT 184,66 738,64 

5 2 UN compressor para purificador de água e bebedouro galão 
independente de marca e modelo EMBRACO 257,24 514,48 

6 5 UN filtro para purificador de água independente de marca e modelo LIBELL 15,39 76,95 
7 2 UN termostato para purificador de água independete de marca e modelo LATINA 68,04 136,08 
8 5 UN torneira de purificador de água independente de marca e modelo LIBELL 13,61 68,05 

9 2 UN mangueira para conexão à rede de água independente de marca e 
modelo LATINA 3,24 6,48 

10 2 SVÇ serviço de troca termostato incluso montagem, desmontagem, 
desinstalação e instalação no local REFRITHOR 58,32 116,64 

11 8 SVÇ serviço de limpeza de filtro incluso montagem, desmontagem, 
desinstalação e instalação no local REFRITHOR 58,32 466,56 

12 5 SVÇ serviço de troca de acionador de torneira de purificador de água REFRITHOR 29,16 145,80 

13 2 SVÇ serviço de troca de bojo incluso montagem, desmontagem, 
desisntalação e instalação no local REFRITHOR 77,76 155,52 

14 2 SVÇ serviço de troca de compressor incluso montagem, desmontagem, 
desisntalação e instalação no local REFRITHOR 77,76 155,52 

15 5 SVÇ serviço de troca de filtro incluso montagem, desmontagem, 
desisntalação e instalação no local REFRITHOR 58,32 291,60 

16 2 SVÇ serviço de troca de mangueira para conexão á rede de água REFRITHOR 29,16 58,32 
17 5 SVÇ serviço de troca de torneira de purificador de  água REFRITHOR 38,88 194,40 

18 2 UN 

purificador de água com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao 
ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, 

depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. 
refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, 
ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e 
na temperatura gelada dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. 

cor branca. garantia de 12 meses. 

LATINA 582,20 1.164,40 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.649,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 11 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 8 UN unidade carga de gás para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca e modelo DUPONT 141,91 1.135,28 

2 3 UN unidade de capacitor para compressor para geladeira, tipo 
doméstica, independente marca e modelo EOS 41,91 125,73 

3 3 UN unidade de borracha para geladeira, tipo domética, independente de 
marca e modelo CONSUL 53,83 161,49 

4 3 UN unidade de compressor para geladeira, modelo doméstica, 
indepedente de marca e modelo EMBRACO 281,21 843,63 

5 5 UN unidade de relê para geladeira, tipo domética, independende de 
marca ou modelo CONSUL 23,44 117,20 

6 3 UN unidade motor de partida para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca  e modelo ELGIN 266,21 798,63 

7 2 UN unidade placa eletrônica de partida para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca e modelo ELECTROLUX 85,05 170,10 

8 2 UN unidade termostato para geladeira, modelo doméstica, independente 
de marca ou modelo CONSUL 47,96 95,92 

9 2 SVÇ serviço de manutenção da placa eletrônica para geladeira, modelo REFRITHOR 117,45 234,90 
doméstica, independente de marca ou modelo 

10 3 SVÇ serviço de manutenção de capacitor para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

11 3 SVÇ serviço de manutenção do compressor para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

12 2 SVÇ serviço de manutenção do termostato para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 117,44 

13 2 SVÇ serviço de troca da placa eletrônica para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,45 234,90 

14 3 SVÇ serviço de troca de borracha para geladeira, tipo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 97,87 293,61 

15 3 SVÇ serviço de troca de capacitor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

16 3 SVÇ serviço de troca de compressor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 146,81 440,43 

17 5 SVÇ serviço de troca de relê para geladeira, tipo domética, independende 
de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 293,60 

18 2 SVÇ serviço de troca do termostato para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 117,44 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 5.885,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 12 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN borracha para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo CONSUL 67,08 134,14 

2 2 UN capacitor para compressor para freezer até 530 litros, independente 
de marca e modelo EOS 37,19 74,38 

3 2 UN carga de gás completa para freezer até 530 litros, independente de 
marca e modelo DUPONT 215,60 431,20 

4 2 UN compressor para freezer até 530 litros, independente de marca e 
modelo EMBRACO 294,00 588,00 

5 2 UN placa eletrônica de partida para freezer até 530 litros, independente 
de marca e modelo CONSUL 112,70 225,40 

6 2 UN protetor térmico para freezer até 530 litros, independente de marca e 
modelo CONSUL 88,20 176,40 

7 2 UN relê para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo CONSUL 12,72 25,44 

8 2 UN termostato para freezer até 530 litros, independente de marca e 
modelo REFRITHOR 55,86 111,72 

9 2 SVÇ serviço de manutenção da placa eletrônica para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,60 235,20 

10 2 SVÇ serviço de manutenção de compressor de freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,60 235,20 

11 2 SVÇ serviço de manutenção de unidde de capacitador de compressor de 
freezer até 530 litros, independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

12 2 SVÇ serviço de manutenção do capacitador para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

13 2 SVÇ serviço de manutenção do termostato para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

14 2 SVÇ serviço de troca da placa eletrônica para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

15 2 SVÇ serviço de troca de borracha para freezer até 530 litros, independente 
de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

16 2 SVÇ serviço de troca de capacitador para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

17 2 SVÇ serviço de troca de compressor para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

18 2 SVÇ serviço de troca de protetor térmico para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

19 2 SVÇ serviço de troca de relê para freezer até 530 litros, independente de 
marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

20 2 SVÇ serviço de troca de termostato para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 66,96 133,92 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.899,80    Total geral de R$ 78.167,80 
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doméstica, independente de marca ou modelo 

10 3 SVÇ serviço de manutenção de capacitor para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

11 3 SVÇ serviço de manutenção do compressor para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

12 2 SVÇ serviço de manutenção do termostato para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 117,44 

13 2 SVÇ serviço de troca da placa eletrônica para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,45 234,90 

14 3 SVÇ serviço de troca de borracha para geladeira, tipo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 97,87 293,61 

15 3 SVÇ serviço de troca de capacitor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

16 3 SVÇ serviço de troca de compressor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 146,81 440,43 

17 5 SVÇ serviço de troca de relê para geladeira, tipo domética, independende 
de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 293,60 

18 2 SVÇ serviço de troca do termostato para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 117,44 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 5.885,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 12 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN borracha para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo CONSUL 67,08 134,14 

2 2 UN capacitor para compressor para freezer até 530 litros, independente 
de marca e modelo EOS 37,19 74,38 

3 2 UN carga de gás completa para freezer até 530 litros, independente de 
marca e modelo DUPONT 215,60 431,20 

4 2 UN compressor para freezer até 530 litros, independente de marca e 
modelo EMBRACO 294,00 588,00 

5 2 UN placa eletrônica de partida para freezer até 530 litros, independente 
de marca e modelo CONSUL 112,70 225,40 

6 2 UN protetor térmico para freezer até 530 litros, independente de marca e 
modelo CONSUL 88,20 176,40 

7 2 UN relê para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo CONSUL 12,72 25,44 

8 2 UN termostato para freezer até 530 litros, independente de marca e 
modelo REFRITHOR 55,86 111,72 

9 2 SVÇ serviço de manutenção da placa eletrônica para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,60 235,20 

10 2 SVÇ serviço de manutenção de compressor de freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,60 235,20 

11 2 SVÇ serviço de manutenção de unidde de capacitador de compressor de 
freezer até 530 litros, independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

12 2 SVÇ serviço de manutenção do capacitador para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

13 2 SVÇ serviço de manutenção do termostato para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

14 2 SVÇ serviço de troca da placa eletrônica para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

15 2 SVÇ serviço de troca de borracha para freezer até 530 litros, independente 
de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

16 2 SVÇ serviço de troca de capacitador para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

17 2 SVÇ serviço de troca de compressor para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

18 2 SVÇ serviço de troca de protetor térmico para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

19 2 SVÇ serviço de troca de relê para freezer até 530 litros, independente de 
marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

20 2 SVÇ serviço de troca de termostato para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 66,96 133,92 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.899,80    Total geral de R$ 78.167,80 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de setembro de 2017.

Alberto Nabhan
Prefeito em exercício

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 339/2017 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 225/2017, homologado em 
20/09/2017.
Valor Homologado: R$ 72.791,00 (Setenta e dois mil setecentos e noventa e 
um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de peças e prestação de serviços de manutenção em aparelhos de refrigeração da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa L. B. CLIMATIZAÇÃO LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 3 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 18.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 62,00 124,00 

2 2 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 23,00 46,00 

3 10 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 150,00 1.500,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  18.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 445,00 890,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  18.000 btus, modelo 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 420,00 840,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, novo ou 
de 1ª linha ELGIN 113,00 226,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 96,00 192,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado 18.000 btus, 
modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 350,00 700,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  
18.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 29,00 58,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 18.000 btus, modelos 
janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 275,00 550,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  18.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 350,00 700,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo. ELGIN 222,00 444,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  18.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 28,00 56,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  18.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 110,00 220,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, independente 
da marca ou modelo. LB 263,00 1.052,00 

16 2 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de  18.000 btus, 

modelos janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

LB 150,00 300,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  18.000 

btus, modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, 
retirada e instalação no local 

LB 80,00 160,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  18.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo 

LB 80,00 160,00 

19 4 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  18.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 78,75 315,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  

18.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 179,00 358,00 

21 10 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de 

ar condicionado de  18.000 btus, modelo janela e split, incluindo 
montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

LB 190,00 1.900,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  

18.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 120,00 480,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 18.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 64,00 128,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  

18.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 64,00 128,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 18.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 150,00 300,00 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condesador de ar condicionado de  18.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 150,00 300,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, após 3 
metros da instalação completa 

LB 350,00 700,00 

28 5 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  18.000 
btus, modelos de janela e split. LB 75,20 376,00 

29 2 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 18.000 btus ELGIN 230,00 460,00 

30 2 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar 
condicionado 18.000 btus. LB 68,00 136,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 13.799,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 4 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 150,00 300,00 

2 2 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 
24.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 23,00 46,00 

3 15 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 
24.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 150,00 2.250,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  22.000 à 24.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 494,00 988,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  22.000 à 24.000 
btus, modelo janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 450,00 900,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, 
novo ou de 1ª linha ELGIN 129,00 258,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 87,00 174,00 

8 2 SVÇ 
instalação completa de aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 

btus, modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 
metros 

LB 343,00 686,00 

9 2 JG 
jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de 

22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

ELGIN 33,00 66,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 22.000 à 24.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 307,00 614,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  22.000 à 
24.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 420,00 840,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 22.000 à 
24.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 246,00 492,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 28,00 56,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  22.000 à 24.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 160,00 320,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, 
independente da marca ou modelo. LB 300,00 1.200,00 

16 2 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de  22.000 à 24.000 

btus, modelos janela e split, modelos janela e split, independente de 
marca ou modelo 

LB 190,00 380,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  22.000 

à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo montagem e 
desmontagem, retirada e instalação no local 

LB 180,00 360,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelos split ou janela, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo 

LB 80,00 160,00 

19 4 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 80,00 320,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  
22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 

montagem, retirada e instalação 
LB 162,00 324,00 

21 15 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de 

ar condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelo janela e split, 
incluindo montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

LB 150,00 2.250,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  

22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

LB 99,00 396,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 80,00 160,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  

22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

LB 80,00 160,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 22.000 à 

24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 150,00 300,00 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condensador de ar condicionado de  22.000 à 24.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 200,00 400,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado, após 3 metros da instalação 
completa 

LB 319,00 638,00 

28 5 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  22.000 à 
24.000 btus, modelos de janela e split. LB 85,00 425,00 

29 3 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 
btus ELGIN 207,00 621,00 

30 3 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar 
condicionado. LB 102,00 306,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 16.390,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 5 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 36.0000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 170,00 340,00 

2 2 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 58,00 116,00 

3 4 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 121,00 484,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  36.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 949,00 1.898,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  36.000 btus, modelo 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 690,00 1.380,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, novo ou 
de 1ª linha ELGIN 129,00 258,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 96,00 192,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado 36.000 btus, 
modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 400,00 800,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  
36.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 65,00 130,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 36.000 btus, modelos 
janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 307,00 614,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 477,00 954,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 490,00 980,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  36.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 45,00 90,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  36.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 179,00 358,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, independente 
da marca ou modelo. LB 343,00 1.372,00 

16 2 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de  36.000 btus, 

modelos janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

LB 200,00 400,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  36.000 

btus, modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, 
retirada e instalação no local 

LB 150,00 300,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  36.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo 

LB 150,00 300,00 

19 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  36.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 150,00 300,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  

36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 190,00 380,00 

21 4 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de 

ar condicionado de  36.000 btus, modelo janela e split, incluindo 
montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

LB 190,00 760,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  

36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 190,00 760,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 36.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 180,00 360,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  

36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 99,00 198,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 36.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 190,00 380,00 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condensador de ar condicionado de  36.000 btus, 
modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 190,00 380,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 
tubulações, de aparelho de ar condicionado 36000, após 3 metros da 

instalação completa 
LB 305,00 610,00 

28 4 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  36.000 
btus, modelos de janela e split. LB 230,00 920,00 

29 2 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 36.000 btus ELGIN 207,00 414,00 

30 2 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar 
condicionado 36.000. LB 128,00 256,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 16.684,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 6 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 60.0000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 220,00 440,00 

2 4 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 65,00 260,00 

3 5 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 351,00 1.755,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  60.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 1190,00 2.380,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  60.000 btus, modelo 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 790,00 1.580,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, novo ou 
de 1ª linha ELGIN 129,00 258,00 
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4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  36.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 949,00 1.898,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  36.000 btus, modelo 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 690,00 1.380,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, novo ou 
de 1ª linha ELGIN 129,00 258,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 96,00 192,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado 36.000 btus, 
modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 400,00 800,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  
36.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 65,00 130,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 36.000 btus, modelos 
janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 307,00 614,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 477,00 954,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 490,00 980,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  36.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 45,00 90,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  36.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 179,00 358,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, independente 
da marca ou modelo. LB 343,00 1.372,00 

16 2 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de  36.000 btus, 

modelos janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

LB 200,00 400,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  36.000 

btus, modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, 
retirada e instalação no local 

LB 150,00 300,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  36.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo 

LB 150,00 300,00 

19 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  36.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 150,00 300,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  

36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 190,00 380,00 

21 4 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de 

ar condicionado de  36.000 btus, modelo janela e split, incluindo 
montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

LB 190,00 760,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  

36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 190,00 760,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 36.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 180,00 360,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  

36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 99,00 198,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 36.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 190,00 380,00 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condensador de ar condicionado de  36.000 btus, 
modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 190,00 380,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 
tubulações, de aparelho de ar condicionado 36000, após 3 metros da 

instalação completa 
LB 305,00 610,00 

28 4 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  36.000 
btus, modelos de janela e split. LB 230,00 920,00 

29 2 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 36.000 btus ELGIN 207,00 414,00 

30 2 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar 
condicionado 36.000. LB 128,00 256,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 16.684,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 6 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 60.0000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 220,00 440,00 

2 4 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 65,00 260,00 

3 5 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 351,00 1.755,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  60.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 1190,00 2.380,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  60.000 btus, modelo 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 790,00 1.580,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, novo ou 
de 1ª linha ELGIN 129,00 258,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 96,00 192,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado 60.000 btus, 
modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 790,00 1.580,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  
60.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 95,00 190,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 60.000 btus, modelos 
janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 307,00 614,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  60.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 588,00 1.176,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 388,00 776,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  60.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 106,00 212,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  60.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 179,00 358,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, independente 
da marca ou modelo. LB 405,00 1.620,00 

16 2 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de  60.000 btus, 

modelos janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

LB 200,00 400,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  60.000 

btus, modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, 
retirada e instalação no local 

LB 180,00 360,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  60.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo 

LB 280,00 560,00 

19 4 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  60.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 180,00 720,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  

60.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 200,00 400,00 

21 8 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de 

ar condicionado de  60.000 btus, modelo janela e split, incluindo 
montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

LB 200,00 1.600,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  

60.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 200,00 800,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 60.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 129,00 258,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  

60.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 99,00 198,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 60.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 200,00 400,00 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condesador de ar condicionado de  60.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 200,00 400,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado 60.000 btus, após 3 metros 
da instalação completa 

LB 434,00 868,00 

28 6 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  60.000 
btus, modelos de janela e split. LB 229,00 1.374,00 

29 2 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 60.000 ELGIN 207,00 414,00 

30 2 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar 
condicionado 60.000 btus; LB 128,00 256,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 22.399,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 7 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 3 UN capacitor para cortina de ar de 90 cm ELGIN 23,00 69,00 
2 3 UN motor da turbina para cortina de ar de 90 cm ELGIN 182,00 546,00 
3 3 UN turbina para cortina de ar de 90 cm ELGIN 90,00 270,00 
4 3 SVÇ serviço de troca de capacitor de cortina de ar de 90cm LB 90,00 270,00 
5 3 SVÇ serviço de troca de motor de cortina de ar de 90cm LB 80,00 240,00 
6 3 SVÇ serviço de troca de turbina de cortina de ar de 90cm LB 60,00 180,00 
7 3 SVÇ serviço de manutenção de capacitor para cortina de ar de 90cm LB 60,00 180,00 
8 3 SVÇ serviço de manutenção de motor de turbina para cortina de ar de 90cm LB 80,00 240,00 
9 3 SVÇ serviço de manutenção para turbina de cortina de ar de 90cm LB 60,00 180,00 

10 3 SVÇ serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de cortina de ar 
de 90cm LB 66,00 198,00 

11 2 UN 

cortina de ar 90 cm, com voltagem de 220 v, na cor branca, vazão de ar 
de 700 a 1200(m³h), velocidade do ar 9 a 11,5(m/s), velocidade 

controlada por controle remoto, dimensões aproximadas do produto - cm 
90x22,1x18,3, nível de ruído alto(50) e baixo(48), com toda estrutura de 

instalação, entregue e instalado.garantia de 12 meses. 

ELGIN 573,00 1.146,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.519,00    Total geral de R$ 72.791,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de setembro de 2017.

Alberto Nabhan
Prefeito em exercício

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 340/2017 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 225/2017, homologado em 
20/09/2017.
Valor Homologado: R$ 63.150,00 (Sessenta e três mil cento e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de peças e prestação de serviços de manutenção em aparelhos de refrigeração da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 8 Marca 
Valor 

Unitário  
R$ 

Valor 
Total  
R$ 

1 10 UN 

ar condicionado tipo split 12000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
HEQI12B2IA/ 
HEQE12B2IA 

 

1.474,80 14.748,00 

2 3 UN 

ar condicionado tipo split 18000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

AGRATTO 
PH24000QFM 2.323,00 6.969,00 

3 3 UN 

ar condicionado tipo split 24000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

PHILCO 
PH24000QFM 3.636,00 10.908,00 

4 3 UN 

ar condicionado tipo split 36000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
PEQ136B2NB 
PEQE36B2NB 

5.399,00 16.197,00 

5 2 UN 

ar condicionado tipo split 60000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
PEQI60B2NA 
PEQE60B3NA 

7.164,00 14.328,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 63.150,00     

 
 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 8 Marca 
Valor 

Unitário  
R$ 

Valor 
Total  
R$ 

1 10 UN 

ar condicionado tipo split 12000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
HEQI12B2IA/ 
HEQE12B2IA 

 

1.474,80 14.748,00 

2 3 UN 

ar condicionado tipo split 18000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

AGRATTO 
PH24000QFM 2.323,00 6.969,00 

3 3 UN 

ar condicionado tipo split 24000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

PHILCO 
PH24000QFM 3.636,00 10.908,00 

4 3 UN 

ar condicionado tipo split 36000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
PEQ136B2NB 
PEQE36B2NB 

5.399,00 16.197,00 

5 2 UN 

ar condicionado tipo split 60000 btu’s, quente e frio, com filtro de 
carvão ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 

220 volts, frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 
03 (três) velocidades de insuflamento com aletas horizontais e 

verticais, função desumidificação, movimento e controle 
automático do direcionamento do ar, tratamento anticorrosivo, 
timer 24 horas, filtros de ar de fácil remoção, acionamento de 
emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do 
controle remoto, indicadores luminosos de comando, garantia 
mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
PEQI60B2NA 
PEQE60B3NA 

7.164,00 14.328,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 63.150,00     
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de setembro de 2017.

Alberto Nabhan
Prefeito em exercício

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 341/2017 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 212/2017, homologado em 
21/09/2017.
Valor Homologado: R$ 32.250,00 (Trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de impressão de revistas personalizadas para atividades de educação 
ambiental. 
Empresa: GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 15.000 

Serviço de impressão de revista em quadrinhos, conforme especificações abaixo: 
1. A revista deverá conter: 

• 28 páginas de desenvolvimento da historia, mais 2 capas e 2 contra capas 
totalizando 32 páginas. 

• Dimensões da Capa: 22x31.2cm, em 4x4 cores em Off-set 90g CTP Incluso; 
• Miolo: 28 páginas, dimensões 15.5x22cm, em 4 cores em Off-set, peso 90g, 

CTP Incluso e grampeado 
2. Desenvolvimento de História em quadrinhos sugerido pela SEMMA e ou 

COMMA incluindo: Desenho, Arte, cor, Letras e a criação de 06 (seis) personagens. 
3. (Os personagens em quadrinhos, no mínimo 06) serão sugeridos pela 

SEMMA e ou COMMA. 
4. Os direitos autorais dos personagens criados deverão ser cedidos a SEMMA 

e ao COMMA. 
5. O uso das imagens dos personagens criados será de uso exclusivo da 

SEMMA e do COMMA. 

R$ 2,15 R$ 
32.250,00 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de setembro de 2017.

Alberto Nabhan
Prefeito em exercício

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 463/2017 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 295/2017, homologado em 
20/12/2017.
Valor Homologado: R$ 328.924,87 (Trezentos e vinte e oito mil novecentos e 
vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza, higiene 
e correlatos para atender aos órgãos públicos municipais de Cianorte. 
Empresa: S.R. DUTRA - 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 1.270 UN 

álcool em gel 70 ºgl (70% v/v), galão com 5 litros, 
antisséptico degermante, indicado para higienização e 

desinfecção a seco das mão e braços, composição álcool 
etílico, água e agentes emolientes para o não ressecamento 

da pele, odor característico e volátil, rótulo contendo número 
do registro no ministério da saúde (o número de registro é 

identificado no mercado se iniciando com o número 1), 
químico responsável, datas de fabricação e validade, lote, 

indicações e precauções de uso, composição e informações, 
conforme legislação vigente. 

CICLOFARMA 22,39 28.435,30 

4 421 UN 

álcool etílico hidratado 46m2º inpm (54º gl), caixa com 12 
unidades com frasco de 01 litro. uso doméstico, limpeza 
geral. composição: álcool etílico, desnaturante e água. 

desnaturante: benzoato de denatônio. com validade mínima 
de 12 meses 

ARAUCARIA 39,55 16.650,55 

5 352 UN álcool etilico hidratado 92,8º inpm. caixa c/ 12x1 litros, uso 
doméstico, limpeza geral, 92,8% e 7,2% de água ARAUCARIA 49,00 17.248,00 

6 875 UN 

álcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 12x1 litros. 
álcool hospitalar, desinfetante para superfícies fixas. 

composição: álcool etílico e água purificada. princípio ativo: 
álcool etílico hidratado à 70% 

ARAUCARIA 38,20 33.425,00 

13 471 UN 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no 
encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 

de 14 a 15 litros 

ARQPLAST 3,10 1.460,10 

14 240 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 30cm. SANCHES 1,30 312,00 
15 240 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 60cm. SANCHES 2,51 602,40 

17 63 UN 
cabo de alumínio anodizado, extensão telescópica, com uma 

das extremidade em rosca, para acoplar acessórios, 
tamanho de 2,00m. 

BETANIA 25,00 1.575,00 

23 1.220 Gl 

desinfetante concentrado, uso geral, galão com 5 litros, com 
ação bactericida, diluição mínima com ação bactericida 1 
litro do produto para 20 litros de agua, para limpeza em 
geral 1 litro do produto para 50 litros de agua, diversas 

fragrâncias menos a de eucalipto, registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente, químico responsável, data de 
fabricação e validade, lote, composição e informações do 

fabricante estampada na embalagem. 

ECOVILLE/FAZ 7,30 8.906,00 

25 70 UN 

desinfetante uso geral,  galão de 5 litros, com ação 
bactericida, fragância variada. composição: ativo, 

emulsificante, perfume, controlador de ph, conservante (5-
cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), 
corante e água, componentes ativos: cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio e cloreto de didecildimetilamônio - 0,28%. 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 

químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

FAZ 5,74 401,80 

28 830 UN 

detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno sulfonico, 
acido glicolico, acido oxalico , agente controlador de ph , 
espessante , fragancia , corante e agua embalagem com 5 

litros 

SAUBER 8,00 6.640,00 

39 780 UN 

limpa alumínio, frasco plástico de 500ml, a base de ácido 
sulfônico, rótulo contendo número do registro no ministério 

da saúde, químico responsável, datas de fabricação e 
validade, lote, indicações e precauções de uso, composição e 

informações, conforme legislação vigente.. 

START 1,95 1.521,00 

43 147 UN 
lixeira retangular, capacidade para 100 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, resistente, na 
cor branca. 

MODENUTTI 129,00 18.963,00 

46 19 UN lixeira, fabricada em material plástico de alta resistência, 
com tampa acionada por pedal,capacidade de  100 litros MODENUTTI 129,00 2.451,00 

48 4.810 UN 

luva em látex, de proteção e segurança, uso doméstico, 
forrada com flocos de algodão, antiderrapante, anatômica, 
cano longo, dispensa uso de talco, elaborada com látex de 
borracha, natural de alta qualidade, tamanhos: p, m, e g, 
embaladas aos pares, com data de validade mínima de 3 

anos, dados de identificação e procedência em embalagem 
individual, com registro ca. 

TALGE 1,65 7.936,50 

49 434 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 100 unidades, 
elaborada com latex natural, lubrificada com pó bio-

absorvível, tamanho m, com dimensões mínimas de 0,08 
mm de espessura e de 230mm de comprimento, de uso 
único, ambidestra, dentro das normas técnicas e com 

registro no m. s./anvisa. boa qualidade 

TALGE 13,15 5.707,10 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 1.270 UN 

álcool em gel 70 ºgl (70% v/v), galão com 5 litros, 
antisséptico degermante, indicado para higienização e 

desinfecção a seco das mão e braços, composição álcool 
etílico, água e agentes emolientes para o não ressecamento 

da pele, odor característico e volátil, rótulo contendo número 
do registro no ministério da saúde (o número de registro é 

identificado no mercado se iniciando com o número 1), 
químico responsável, datas de fabricação e validade, lote, 

indicações e precauções de uso, composição e informações, 
conforme legislação vigente. 

CICLOFARMA 22,39 28.435,30 

4 421 UN 

álcool etílico hidratado 46m2º inpm (54º gl), caixa com 12 
unidades com frasco de 01 litro. uso doméstico, limpeza 
geral. composição: álcool etílico, desnaturante e água. 

desnaturante: benzoato de denatônio. com validade mínima 
de 12 meses 

ARAUCARIA 39,55 16.650,55 

5 352 UN álcool etilico hidratado 92,8º inpm. caixa c/ 12x1 litros, uso 
doméstico, limpeza geral, 92,8% e 7,2% de água ARAUCARIA 49,00 17.248,00 

6 875 UN 

álcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 12x1 litros. 
álcool hospitalar, desinfetante para superfícies fixas. 

composição: álcool etílico e água purificada. princípio ativo: 
álcool etílico hidratado à 70% 

ARAUCARIA 38,20 33.425,00 

13 471 UN 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no 
encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 

de 14 a 15 litros 

ARQPLAST 3,10 1.460,10 

14 240 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 30cm. SANCHES 1,30 312,00 
15 240 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 60cm. SANCHES 2,51 602,40 

17 63 UN 
cabo de alumínio anodizado, extensão telescópica, com uma 

das extremidade em rosca, para acoplar acessórios, 
tamanho de 2,00m. 

BETANIA 25,00 1.575,00 

23 1.220 Gl 

desinfetante concentrado, uso geral, galão com 5 litros, com 
ação bactericida, diluição mínima com ação bactericida 1 
litro do produto para 20 litros de agua, para limpeza em 
geral 1 litro do produto para 50 litros de agua, diversas 

fragrâncias menos a de eucalipto, registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente, químico responsável, data de 
fabricação e validade, lote, composição e informações do 

fabricante estampada na embalagem. 

ECOVILLE/FAZ 7,30 8.906,00 

25 70 UN 

desinfetante uso geral,  galão de 5 litros, com ação 
bactericida, fragância variada. composição: ativo, 

emulsificante, perfume, controlador de ph, conservante (5-
cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), 
corante e água, componentes ativos: cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio e cloreto de didecildimetilamônio - 0,28%. 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 

químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

FAZ 5,74 401,80 

28 830 UN 

detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno sulfonico, 
acido glicolico, acido oxalico , agente controlador de ph , 
espessante , fragancia , corante e agua embalagem com 5 

litros 

SAUBER 8,00 6.640,00 

39 780 UN 

limpa alumínio, frasco plástico de 500ml, a base de ácido 
sulfônico, rótulo contendo número do registro no ministério 

da saúde, químico responsável, datas de fabricação e 
validade, lote, indicações e precauções de uso, composição e 

informações, conforme legislação vigente.. 

START 1,95 1.521,00 

43 147 UN 
lixeira retangular, capacidade para 100 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, resistente, na 
cor branca. 

MODENUTTI 129,00 18.963,00 

46 19 UN lixeira, fabricada em material plástico de alta resistência, 
com tampa acionada por pedal,capacidade de  100 litros MODENUTTI 129,00 2.451,00 

48 4.810 UN 

luva em látex, de proteção e segurança, uso doméstico, 
forrada com flocos de algodão, antiderrapante, anatômica, 
cano longo, dispensa uso de talco, elaborada com látex de 
borracha, natural de alta qualidade, tamanhos: p, m, e g, 
embaladas aos pares, com data de validade mínima de 3 

anos, dados de identificação e procedência em embalagem 
individual, com registro ca. 

TALGE 1,65 7.936,50 

49 434 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 100 unidades, 
elaborada com latex natural, lubrificada com pó bio-

absorvível, tamanho m, com dimensões mínimas de 0,08 
mm de espessura e de 230mm de comprimento, de uso 
único, ambidestra, dentro das normas técnicas e com 

registro no m. s./anvisa. boa qualidade 

TALGE 13,15 5.707,10 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

50 84 UN 
mangueira reforçada, com 30 metros de comprimento, 

acompanha esguicho simples e rosca para instalação na 
torneira. unidade. 

MODENUTTI 33,00 2.772,00 

57 220 UN 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, macio, sem 
perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% fibra 

celulósica, folha simples, embalagem original do fabricante, 
com composição, data de fabricação e validade e 

informações do fabricante estampado na embalagem 

PAPERMAX 2,30 506,00 

63 33 UN rodo com cabo em alumínio, base 80 cm com refil 
substituível, em borracha SANCHES 26,39 870,87 

65 2.450 UN 

vassoura vegetal (caipira de palha), confeccionada com palha 
de 1ª qualidade, com no mínimo 03 amarrações, com 

medida mínima de 30cm de largura, com  cabo de madeira 
de no mínimo 1,10m 

CIARANO 7,39 18.105,50 

75 100 UN 

rodo para piso, com base em ferro rebitado, com 02 (duas) 
lâminas de borrachas, medindo 90 cm, com cabo em ferro 
medindo aproximadamente 1,60m, ponta emborrachada 

com reforço 

SANCHES 30,80 3.080,00 

78 7.725 UN 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 01 quilo, 
para limpeza geral, biodegradável, original do fabricante, 

com registro no ministério da saúde, químico responsável, 
indicação de uso, composição, data de fabricação e de 

validade e informações do fabricante no rótulo. composição: 
tensoativo aniônico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 

corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, 
alvejante e carga. ótima qualidade 

INOVE/BREEZE 3,65 28.196,25 

80 632 UN 

sabonete líquido neutro glicerinado, dermosuave, para 
higienização de recém-natos, galão de 5 lts. composição: 

lauril éter sulfato de sódio, base perolizante, alcanolamida 
de ácido graxo de coco, glicerina bi-destilada, ácido cítrico, 

essência, conservante e água deionizada. 

CLARALUX 13,30 8.405,60 

81 1.210 UN 

sabonete líquido perolado , fragancia erva doce, embalagem 
com 5 litros, para uso em saboneteira, para lavagem de 

mãos. original de fábrica,  embalagem lacrada, com registro 
na anvisa, validade e ficha técnica do fabricante, indicações 

de uso, lote, data de fabricação estampado no rótulo da 
embalagem. composição: tensoativo não iônico, glicerina, 

alcalinizante, conservante, corante, essência e água 

DEOLINE/FAZ 10,89 13.176,90 

83 580 UN pacote com 100 unidades de saco de lixo preto,  extraforte, 
com capacidade para 40 litros. micra 0,5. CIANORTE 8,75 5.075,00 

89 2.095 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 unidades, 
no tamanho 75x90cm, micra 08, com capacidade para 100 

litros. 
CIANORTE 23,80 49.861,00 

91 990 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 unidades, 
no tamanho 75cmx90cm, micra 8, com capacidade para 100 

litros. 
PLAST PEROLA 44,30 43.857,00 

93 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 unidades, 
no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com capacidade para 60 

litros. 
PLASPEROLA 28,70 1.722,00 

96 90 UN suporte para fibra de limpeza 102x260mm. SANCHES 11,80 1.062,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 464/2017 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 295/2017, homologado em 
20/12/2017.
Valor Homologado: R$ 37.306,60 (Trinta e sete mil trezentos e seis reais e ses-
senta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza, higiene 
e correlatos para atender aos órgãos públicos municipais de Cianorte. 
Empresa: BCM K DISTRIBUIDORA 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$ 

8 1.000 UN aparelho de barbear, composto por 02 (duas) lâminas paralelas, 
com fita lubrificante, cabeça móvel, capa protetora para cabeça. 

FIAT 
LUX 2,49 2.490,000 

18 70 UN 
cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, composição: cera de 

carnaúba, parafina, resina fumarica, cera de polietileno, 
emulsificante, pigmento, perfume, conservante e água 

RUBI 2,69 188,300 

84 840 UN saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 unidades, no 
tamanho 39cmx52cm, micra 8, com capacidade para 20 litros 

OXY 
PLAST 5,79 4.863,600 

85 1.490 UN saco plástico para de lixo, cor preta, pacote com 100 unidades, no 
tamanho 62cmx70cm, micra 8, com capacidade para 60 litros 

OXY 
PLAST 9,97 14.855,300 

86 470 Pct saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 unidades, no  
tamanho 53cmx57cm, micra 8, com capacidade para 40 litros. 

OXY 
PLAST 9,69 4.554,300 

87 670 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade 
para 50 litros 

OXY 
PLAST 9,69 6.492,300 

88 510 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade 
para 15 litros 

OXY 
PLAST 6,14 3.131,400 

92 60 Pct saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 unidades, no 
tamanho 39cmx52cm, micra 8, com capacidade para 20 litros. 

OXY 
PLAST 12,19 731,400 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 465/2017 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 295/2017, homologado em 
20/12/2017.
Valor Homologado: R$ 233.159,21 (Duzentos e trinta e três mil cento e cinquen-
ta e nove reais e vinte e um centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza, higiene 
e correlatos para atender aos órgãos públicos municipais de Cianorte. 
Empresa: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - 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$ 

24 1.384 UN 

desinfetante uso geral,  caixa com 6 frascos de 2 litros, com 
ação bactericida, fragância variada. composição: ativo, 

emulsificante, perfume, controlador de ph, conservante (5-
cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), 
corante e água, componentes ativos: cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio e cloreto de didecildimetilamônio - 0,28%. 
original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 

químico responsável, data de fabricação e validade, 
composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

SUPERCLEAN 19,15 26.503,60 

26 1.235 UN 

desodorizador de ar, aerosol, com 360ml/302grs, composto 
com emulsificante, anti-oxidante, fragrância, veículo e 

propelentes, com registro junto a anvisa, conforme legislação 
vigente. 

ULTRAFRESH 5,39 6.656,65 

45 404 UN 
lixeira retangular, capacidade para 20 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, resistente, na 
cor branca. 

JAGUAR 22,74 9.186,96 

55 2.625 UN 
pano para limpeza de chão, saco alvejado, duplo, fechado nas 

laterais e aberto na boca, tamanho mínimo 45x75cm, 
composição 100% algodão. 

MARTINS 2,13 5.591,25 

56 2.944 FRD 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 16x4 unidades, 
rolo medindo 30mx10cm, macio, sem perfume, picotado e 

gofrado e/ou texturizado, 100% fibra celulósica, folha dupla, 
embalagem plástica com quatro rolos, original do fabricante, 

com certificação iso 9000, com composição, data de 
fabricação, validade e informações do fabricante estampado 

na embalagem. 

DELICATE 47,19 138.927,36 

101 981 FRD 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 16x4 unidades, 
rolo medindo 30mx10cm, macio, sem perfume, picotado e 

gofrado e/ou texturizado, 100% fibra celulósica, folha dupla, 
embalagem plástica com quatro rolos, original do fabricante, 

com certificação iso 9000, com composição, data de 
fabricação, validade e informações do fabricante estampado 

na embalagem (reservado cota) 

DELICATE 47,19 46.293,39 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Divisão de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, 
através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para 
comparecerem na Divisão de Recursos Humanos, a fins de providenciar 
a documentação necessária para nomeação para o cargo público, 
tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 08 de 
Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 18 de Agosto 
de 2015 e Prova Prática realizada em 01 de Outubro de 2017.

O não comparecimento do candidato no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste edital e não se 
apresentar na Junta Médica Oficial na data e horário abaixo mencionado 
implicará na perda automática do direito a nomeação.

O candidato deverá comparecer na Junta Médica 
Oficial do Município no dia 28 de Março de 2018, sito na Av. Goiás, 
(Antigo PA) Cianorte-PR, às 14:00h, munido de Atestado Médico 
de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e os exames 
abaixo relacionados.   

 
CARGO: MOTORISTA
NOME                           CLASSIFICAÇÃO 
DONIZETE APARECIDO DE MIRANDA  08º
RODIVAM MOREIRA DOS SANTOS  09º

 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certificado de Reservista (fotocópia) Comprovante de Residência 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa do Cartório de Protestos Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos. 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/  

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna, 

 

 Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo); 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certificado de Reservista (fotocópia) Comprovante de Residência 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa do Cartório de Protestos Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos. 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/  

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna, 

 

 Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo); 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
 

Cianorte, 20 de Março de 2018.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através 
do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão 
de Recursos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para 
nomeação para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso 
Público realizado em 06 de Abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 
13 de Fevereiro de 2014.

O não comparecimento do candidato no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste edital e não se apresentar 
na Junta Médica Oficial na data e horário abaixo mencionado implicará na perda 
automática do direito a nomeação.

O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial 
do Município no dia 28 de Março de 2018, sito na Av. Goiás, (Antigo PA) 
Cianorte-PR, às 14:00h, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional 
(Exame Pré-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   

 

CARGO: PROFESSOR
NOME               CLASSIFICAÇÃO 
IVONE NEGRI DE LIMA    93º
ROSILENE FERREIRA RODRIGUES  94º
FATIMA SEPULVEDA CANDIDO   95º
RAQUEL ADRIANA JACOMINI   96º
LUCIANA ALVES TEIXEIRA TAIETE  97º
ALEKSSANDRA SERAFIM SENIZ   98º
APARECIDA VIOLADA PEREIRA   99º
RITA DE CASSIA FELIPE    100º
VILMA APARECIDA SANTIAGO CRIZOL  101º

 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/ 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna, Exame médico de um 
Otorrinolaringologista  

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de 
magistério) Fotocópia 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo); 

 

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de magistério) 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
 

Cianorte, 20 de Março de 2018.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Secretaria de Assistência Social
CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 08, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

O Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente de Cianor-
te – Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 15 de março de 
2018, às 08h:30min, no Salão Social da Secretaria Municipal de Assistência  
Social, no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 
88,  inciso II da Lei Federal nº 8.069 /90 e Lei Municipal nº 3.467/10, resolve:

Deliberar:

Art. 1º - A substituição dos membros da Comissão Temática para reformula-
ção da Lei Municipal nº 3.467/10. A Comissão será composta pelos seguintes 
membros:
- Conselheira governamental e Presidente do CMDCA: Aline Danielli Vignoto
- Conselheira governamental: Amanda Santiago Leão; 
- Conselheira não governamental: Noemi Alberti Taietti;
- Conselheira não governamental: Daniela Brazolotto;

- Representante do Ministério Público: Adriéli Volpato Craveiro;
- Representante do Conselho Tutelar: André Aparecido Ribeiro;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aline Danielli Vignoto
Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial 
do Município de Cianorte

E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br 
Telefone: 44 3619-6244

Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil

Editado por


