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Gabinete do Prefeito
PORTARIA 37/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a constatação feita pela Secretaria Municipal de Saúde; 
CONSIDERANDO parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de 
Cianorte;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração de prática da falta grave capitu-
ladas nos incisos II (abandono de cargo público) e III (inassiduidade habitual), 
do art. 217, da Lei Municipal nº 1.267/90;
RESOLVE
Art. 1º. Determinar a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar dentro 
de 3 (três) dias, contados da publicação desta Portaria, para apurar a prática de 
infrações funcionais capituladas incisos II (abandono de cargo público) e III 
(inassiduidade habitual), do art. 217, da Lei Municipal nº 1.267/90 ou outras 
que possam ser contatadas no decorrer do processo, pela servidora pública mu-
nicipal ANA PAULA EUGÊNIO MONTESSO, ocupante do cargo de auxiliar 
de serviços.
Parágrafo único. O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 
90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.
Art. 2o. Designar para promover o Processo Administrativo, a Comissão com-
posta pelos seguintes servidores:

ANTONIO MARQUES SILVA JUNIOR
JOSELAYNE DOMINGOS DOS SANTOS
NATAN MUSTASSO SCOTINI

§ 1o. Deverá presidir a Comissão o membro ANTONIO MARQUES SILVA 
JUNIOR.
§ 2o. A Comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente 
aos trabalhos do Processo Administrativo, bem como, ouvirá as pessoas que 
tenham conhecimento ou que possam prestar esclarecimentos a respeito dos fa-
tos imputados, promovendo todas as diligências necessárias, podendo recorrer, 
inclusive, a técnicos e peritos.
Art. 3°. No ato de citação pessoal da servidora pública ser-lhe-á entregue, sob 
recibo, cópia desta Portaria para conhecimento dos fatos e procedimentos contra 
si articulados.
Art. 4°. À servidora pública fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.
Art. 5°. O rito do Processo Administrativo reger-se-á pelo disposto no art. 227 e 
nos arts. 236 a 254 da Lei Municipal nº 1.267/90.
Art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de março de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por incorreção

D E C R E T O  Nº 042/18
 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.938/17, de 20 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
406.111,40 (quatrocentos e seis mil, cento e onze reais e quarenta centavos), 
para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
03.01.0412200042.011. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)...............
........................................................................................................R$170.000,00
06.01.0412200041.002. Aquisição de Veículos
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 501).......R$55.200,00
08.02.1030100071.020. Aquisição de Veículos e Equip. para Unidades Básicas 
de Saúde
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 303).........R$120.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 304).......R$60.911,40
 Total..............................................................................R$406.111,40
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes de:
I. Excesso de arrecadação, conforme disposto no art. 43, § 1º, II da Lei nº 
4.320/64, obtido na seguinte fonte:  
304 Alienação de Bens da Saúde.....................................................R$60.911,40
 Subtotal...........................................................................R$60.911,40
II. Cancelamento parcial, conforme disposto no art. 43, § 1º, III da Lei nº 
4.320/64, nas seguintes fontes:  
03.01.2884600000.001. Sentenças Judiciais
3.3.90.91 Sentenças Judiciais (Fonte 000).....................................R$170.000,00
08.03.1030200092.049. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento Faus-
tino Bongiorno
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas (Fonte 303)..................R$120.000,00
06.01.0412200042.026. Encargos Gerais do Município
3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial (Fonte 501).......................
..........................................................................................................R$55.200,00
  Subtotal.......................................................R$345.200,00
  Total............................................................R$406.111,40
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 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Concorrência Pública nº 001/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da sessão referen-
te a Concorrência Pública, tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa 
para execução de obra de rebaixamento de iluminação pública. Nova sessão 
será agendada e devidamente publicada de acordo com o que determina a legis-
lação. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 
3619-6209. Cianorte, 05 de Abril de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 046/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da sessão referente 
ao PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Con-
tratação de empresa para locação de tendas e fechamento para uso em eventos.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 346/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco 180, 
CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 35/2017.
OBJETO: Aquisição de itens de gêneros alimentícios, material de copa e cozi-
nha, material de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a 
Secretaria de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.423,37 (Onze mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 347/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco 180, 
CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 35/2017.
OBJETO: Aquisição de itens de gêneros alimentícios, material de copa e cozi-
nha, material de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a 
Secretaria de Bem Estar Social.

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.597,20 (Cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 348/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco 180, 
CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 01/2018.
OBJETO: Aquisição de pirulitos, balas, bombons e bexigas para utilização em 
campanhas realizadas pelas Divisões da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.251,80 (Dez mil duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 352/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco, 
180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 268/2017.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de copa, cozinha e hi-
giene para os Centros de Atenção Psicossocial, Samu e Secretaria de Assistência 
Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 2.991,90 
(Dois mil novecentos e noventa e um reais e noventa centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de março de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 365/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Industrial, 1441, Parque In-
dustrial I, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP 87.507-020, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 06.927.935/0001-02.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 06/2018.
OBJETO: Aquisição de Massa asfáltica PMFD e Tambor de emulsão asfáltica 
RL 1C.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 137.520,00 
(Cento e trinta e sete mil quinhentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Abril de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 367/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
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to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BALANI & FERNANDES LTDA -ME, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Rua Sebastião Arcanjo Mazzi, 220, 
Centro, CEP 87.235-000, na cidade de Indianópolis, estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 25.258.944/0001-21. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 195/2017.
OBJETO: Contratação de empresa de transporte, para transportar os atletas que 
representam o Município em competições regionais, estaduais e nacionais e alu-
nos do município em eventos educacionais no estado.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
29.040,00 (Vinte e nove mil e quarenta reais).      
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Abril de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
17/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 38/2018, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita 
às famílias assistidas pela Política de Assistência Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: SIDNEI APARECIDO 
CHIARELI & CIA LTDA como vencedora dos itens 01-02 no valor total de R$ 
73.800,00 (Setenta e três mil e oitocentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de março de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 55/2018 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 17/2018, 
homologado em 28/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 73.800,00 (Setenta e três mil e oitocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cestas básicas para 
distribuição gratuita às famílias assistidas pela Política de Assistência 
Social.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1.500 UN 

Cesta básica contendo os seguintes itens: 
- 1 pacote de arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de 

acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino. 
- 1 pacote de 1 kl. de feijão carioquinha tipo 1, com no 

mínimo 90% de grãos inteiros. 1ª qualidade. 
- 1 pacote de 5 kg. de açúcar cristal. o produto devera 

apresentar coloração uniforme e sabor doce. 
- 1 pacote de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto 
de sódio), iodato de potássio, anti-umectante, conforme 

legislação vigente. 
- 1 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 

embalagem com 900ml. 
- 1 pacote de 01 kg de farinha de mandioca torrada, tipo 

01. isenta de matérias terrosas, parasitas e umidade. 
apresentar coloração homogênea e ausência de odores 

estranhos. 
- 1 pacote de 01 kg de fubá de milho tipo mimoso. obtido 

de grãos sadios, coloração homogênea, ausência de 
matéria estranha e odores estranhos, enriquecido com 

ferro e acido fólico. prazo de validade: mínimo de 6 meses. 
data de fabricação máxima: 30 dias. 

- 1 lata de 350gr de extrato de tomate, simples, 
concentrado. ingredientes: polpa de tomate, agua, sal, 
acido cítrico e corante natural de urucum. validade por 

dois anos a contar da data de entrega. 
- 1 pacote de farinha de trigo, pacote de 01kg, 
apresentação pó, prazo de validade 06 meses. 

- 1 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr. 
- 1 pacote de  400gr. de biscoito agua e sal, acondicionado 

em embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina b9). 

- 1 pacote de café torrado moído, de primeira qualidade, 
embalagem de 500 gr. 

Obs: Os itens deverão ser entregues juntos, em embalagem 
de plástico transparente resistente. 

Cestas 
Chiareli 36,90 55.350,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

2* 500 UN 

Cesta básica contendo os seguintes itens: 
- 1 pacote de arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de 

acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino. 
- 1 pacote de 1 kl. de feijão carioquinha tipo 1, com no 

mínimo 90% de grãos inteiros. 1ª qualidade. 
- 1 pacote de 5 kg. de açúcar cristal. o produto devera 

apresentar coloração uniforme e sabor doce. 
- 1 pacote de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto 
de sódio), iodato de potássio, anti-umectante, conforme 

legislação vigente. 
- 1 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 

embalagem com 900ml. 
- 1 pacote de 01 kg de farinha de mandioca torrada, tipo 

01. isenta de matérias terrosas, parasitas e umidade. 
apresentar coloração homogênea e ausência de odores 

estranhos. 
- 1 pacote de 01 kg de fubá de milho tipo mimoso. obtido 

de grãos sadios, coloração homogênea, ausência de 
matéria estranha e odores estranhos, enriquecido com 

ferro e acido fólico. prazo de validade: mínimo de 6 meses. 
data de fabricação máxima: 30 dias. 

- 1 lata de 350gr de extrato de tomate, simples, 
concentrado. ingredientes: polpa de tomate, agua, sal, 
acido cítrico e corante natural de urucum. validade por 

dois anos a contar da data de entrega. 
- 1 pacote de farinha de trigo, pacote de 01kg, 
apresentação pó, prazo de validade 06 meses. 

- 1 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr. 
- 1 pacote de  400gr. de biscoito agua e sal, acondicionado 

em embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina b9). 

- 1 pacote de café torrado moído, de primeira qualidade, 
embalagem de 500 gr. 

Obs: Os itens deverão ser entregues juntos, em embalagem 
de plástico transparente resistente. 

(reserva de cota). 

Cestas 
Chiareli 36,90 18.450,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 228/2017 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 151/2017, 
homologado em 10/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.975,00 (Dois mil novecentos e setenta e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Serviços de encadernações e cópias 
ampliadas para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 200 SVÇ encadernação até 100 folhas, em espiral, tamanho a4, 
com capa de pvc LASSANE 2,50 500,00 

2 200 SVÇ encadernação de 100 a 200 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 2,50 500,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

2* 500 UN 

Cesta básica contendo os seguintes itens: 
- 1 pacote de arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de 

acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino. 
- 1 pacote de 1 kl. de feijão carioquinha tipo 1, com no 

mínimo 90% de grãos inteiros. 1ª qualidade. 
- 1 pacote de 5 kg. de açúcar cristal. o produto devera 

apresentar coloração uniforme e sabor doce. 
- 1 pacote de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto 
de sódio), iodato de potássio, anti-umectante, conforme 

legislação vigente. 
- 1 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 

embalagem com 900ml. 
- 1 pacote de 01 kg de farinha de mandioca torrada, tipo 

01. isenta de matérias terrosas, parasitas e umidade. 
apresentar coloração homogênea e ausência de odores 

estranhos. 
- 1 pacote de 01 kg de fubá de milho tipo mimoso. obtido 

de grãos sadios, coloração homogênea, ausência de 
matéria estranha e odores estranhos, enriquecido com 

ferro e acido fólico. prazo de validade: mínimo de 6 meses. 
data de fabricação máxima: 30 dias. 

- 1 lata de 350gr de extrato de tomate, simples, 
concentrado. ingredientes: polpa de tomate, agua, sal, 
acido cítrico e corante natural de urucum. validade por 

dois anos a contar da data de entrega. 
- 1 pacote de farinha de trigo, pacote de 01kg, 
apresentação pó, prazo de validade 06 meses. 

- 1 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr. 
- 1 pacote de  400gr. de biscoito agua e sal, acondicionado 

em embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina b9). 

- 1 pacote de café torrado moído, de primeira qualidade, 
embalagem de 500 gr. 

Obs: Os itens deverão ser entregues juntos, em embalagem 
de plástico transparente resistente. 

(reserva de cota). 

Cestas 
Chiareli 36,90 18.450,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 228/2017 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 151/2017, 
homologado em 10/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.975,00 (Dois mil novecentos e setenta e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Serviços de encadernações e cópias 
ampliadas para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 200 SVÇ encadernação até 100 folhas, em espiral, tamanho a4, 
com capa de pvc LASSANE 2,50 500,00 

2 200 SVÇ encadernação de 100 a 200 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 2,50 500,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 400 SVÇ encadernação de 200 a 300 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 2,80 1.120,00 

4 100 SVÇ encadernação de 300 a 400 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 3,75 375,00 

5 100 SVÇ encadernação de 400 a 500 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 4,80 480,00 

Total geral de R$ 2.975,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de julho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

 Secretaria de Finanças
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