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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 047/18

 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$ 
695.679,78 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais 
e setenta e oito centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento 
vigente:
07.04.1545100231.009. Pavimentação e Obras Complementares
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 838)...........................................R$679,78
07.04.1854100201.014. Obras de Drenagem Urbana
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 3511)...................................R$550.000,00
07.06.0618200062.045. Apoio a Execução dos Serviços de Bombeiros
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Fonte 3515)................
..........................................................................................................R$15.000,00
11.02.27812000172.088. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de 
Esportes
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)................
........................................................................................................R$130.000,00
 Total..............................................................................R$695.679,78
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos, em 
igual importância, provenientes de:

I.Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, 
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, nas seguintes fontes: 
511 Taxas - Prestação de Serviços...............................................R$550.000,00
515 FUNREBOM............................................................................R$15.000,00
 Subtotal....................................................... .................R$565.000,00
II.Excesso de arrecadação, conforme disposto no art. 43, § 1º, II da Lei nº 
4.320/64, na seguinte fonte:  
838 MC/CAIXA-Contrato nº 824672-Pavimentação em Vias Públi-
cas..........................................................................................................R$679,78
 Subtotal................................................................................R$679,78
II. Cancelamento parcial, conforme disposto no art. 43, § 1º, III da Lei nº 
4.320/64, nas seguintes fontes:  
11.02.27811000171.038. Construção e Reforma de Ginásios, Campos e Quadras 
de Esportes
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)..................................R$ 60.000,00
11.02.27812000172.088. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de 
Esportes

3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)...................................R$70.000,00
  Subtotal.......................................................R$130.000,00
  Total............................................................R$695.679,78
 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 13 de abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 068/2018

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, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de Ônibus 
tipo rodoviário novo 0Km com no mínimo 40 (quarenta) lugares, para transporte 
de usuários para transferências entre os serviços de Saúde do Município ou para 
outros Municípios, em atenção ao Incentivo Financeiro de Investimento para o 
Transporte Sanitário do APSUS, conforme Termo de Adesão à Resolução SESA 
nº169/2016. Credenciamento até 8h do dia 2 de Maio de 2018 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia 2 
de Maio de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 2 de Maio de 2018; ofereci-
mento de lances a partir de 14h do dia 2 de Maio de 2018. O Edital e seus respec-
tivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, 
prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço 
acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, 
dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: 
(44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 12 de Abril de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 069/2018

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, que fará realizar, na Sala da Di-

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, computadores, entre outros equipamentos permanentes com 
recursos Federais para a Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até 
8h do dia 3 de Maio de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o 
recebimento das propostas até 8h30min do dia 3 de Maio de 2018; início da 
sessão às 8h30min do dia 3 de Maio de 2018; oferecimento de lances a partir 
de 9h30min do dia 4 de Maio de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 12 de Abril de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 067/2018

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, que fará realizar, às 9h do dia 2 
de Maio de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada 
para serviços de desinsetização e desratização, limpeza e higienização de reser-
vatórios de água das Escolas Municipais Centros de Educação Infantil e demais 
órgãos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Abril de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 070/2018

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, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 27 de Abril de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para 
locação de software para controle e segurança de internet.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Abril de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 378/2018 - 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 S.R. DUTRA, com sede na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, inscrita no CNPJ sob 
nº 12.244.761/0001-78. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 53/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e 
correlatos para atender as Secretarias, Divisões e demais órgãos da Prefeitura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 425,00 
(Quatrocentos e vinte e cinco reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 390/2018 - 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 S.R. DUTRA, com sede na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone (44) 3019-
5160, inscrita no CNPJ sob nº 12.244.761/0001-78.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão 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$ 
7.978,29 (Sete mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 393/2018 - 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  EXTINORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO 
E IMPORTAÇÃO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. 
Amazonas, 1649, Zona 03, CEP 87209-062, na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.310.485/0001-59. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 242/2017.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA PARA SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO PARA UTILIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍ-
PIO DE CIANORTE-PR.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 736,00 
(Setecentos e trinta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 396/2018 - 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  ROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 
323, Km 223, Zona 11A, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 02.798.162/0001-42. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 77/2017.
OBJETO: Aquisição e instalação de cronotacógrafo, peças e correlatos para os 
veículos da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
24.942,90 (Vinte e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa cen-
tavos).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Abril de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 400/2018 - 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 Presencial nº 28/2018.
OBJETO: Aquisição de água mineral (galão de 20 litros, garrafas e copos) para 
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as secretarias em geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.640,00 (Oito mil seiscentos e quarenta reais).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 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 
36/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 63/2018, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à  Aquisição de itens de gêneros alimentícios, material 
de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento, e material de 
higiene para a Secretaria de Assistência Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: TUBARÃO LICITA-
ÇÕES EIRELI como vencedora dos itens 1-2-3-4-5-6-7-8-10-19-20-21-23-24-
25-28-43-46-48-50-51-56-58-59-61-65-66-78-79 no valor total de R$ 15.554,55 
(Quinze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); 
SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA como vencedora dos itens 
9-14-15-17-18-22-26-27-31-32-33-34-35-36-42-44-45-54-57-60-68-69-70-71-
77 no valor total de R$ 11.500,90 (Onze mil quinhentos reais e noventa centa-
vos); e, S.R. DUTRA como vencedora dos itens 49-52-62-63-64 no valor total 
de R$ 2.172,00 (Dois mil cento e setenta e dois reais). 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 57/2018 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 Eletrônico sob nº 36/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 11.500,90 (Onze mil quinhentos reais e noventa 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de itens de gêneros 
alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e 
acondicionamento, e material de higiene para a Secretaria 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 Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 31923 80 Pct fermento biológico instantâneo 125g. ideal 
para pães, massas, bolos.  DONA BENTA 2,85 228,00 

14 9560 15 UN pacote de doce pé de moleque com 1,5 kg, 
contendo 50 unidades cada NUTRIBOM 13,29 199,35 

15 9557 15 UN pacote de paçoca caseira com 1,5 kg, 
contendo 50 unidades cada NUTRIBOM 13,29 199,35 

17 27405 15 UN caixa contendo canudo frito com recheio de 
doce de leite, com 50 unidades. NUTRIBOM 17,90 268,50 

18 9563 15 UN pacote de doce teta de nega, contendo 50 
unidades cada NUTRIBOM 14,90 223,50 

22 164 280 Cx. 
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto 

deve data de fabricacao nao superior a 02 
meses e data de vencimento. 

HULALA 1,69 473,20 

26 143 380 Pte 

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

de fabricacao. podendo conter vitamina e 
outras substancias permitidas, qualidade com 

aspecto, cor, cheiro e sabor proprio. 

CLAYBOM 2,15 817,00 

27 9845 100 UN 

tempero pronto para carnes, legumes e arroz, 
embalagem de 60 g com 12 saches. 

ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, 
orégano, salsa, louro, condimentos 

preparados de alho e de cebola, realçadores 
de sabor glutamato monossódico e inosinato 

dissódico. sem glúten. 

TCHETTO 2,85 285,00 

31 32466 150 Kg 

mandioca - pacote com 1 quilo, embalada em 
saco plástico de polietileno transparente, tipo 
branca/amarela, de primeira qualidade, raízes 

grandes, no grau normal de evolução no 
tamanho, sabor e cor próprio da espécie, 

uniforme, fresca, sem casca, inteiras, sem 
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da 

maior parte possível de terra e corpos 
estranhos aderente à superfície externa e 

isenta de umiade, de acordo com a resolução 
n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA VISTA 2,47 370,50 

32 112 70 Kg 

goiaba, um quilo, sendo de primeira 
qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
tamanho e coloração uniforme, deverão ser 

bem desenvolvida e madura, isenta de 
enfermidades, isenta de fertilizantes, 

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

BELA VISTA 5,15 360,50 

 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

33 138 90 Kg 

laranja pera, um quilo, tipo a, fresca e firme, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio, de 1ª qualidade e suas condições 

deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

BELA VISTA 1,49 134,10 

34 5431 200 UN maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre 
ou amassada- kg BELA VISTA 3,99 798,00 

35 27408 40 UN quilo(s) de pêra, madura, firme, sem sinal de 
podre ou amassada. BELA VISTA 6,98 279,20 

36 22971 90 Kg 

mamão formosa - firme, com grau de 
amadurecimento médio, sem pontos 

machucados ou murchos, escuros ou com 
bolor, cor característica, acondicionados em 

sacos plásticos de 1kg.  

BELA VISTA 2,99 269,10 

42 130 300 Kg 
quilo de tomate a, porte medio/grande firme, 
intacto e grau medio de amadurecimento, de 

primeira qualidade. 
BELA VISTA 5,25 1.575,00 

44 23944 120 UN 

quilos de carne bovina in natura, costela 
minga, cortada em pedaços (conforme pedido) 

resfriada, de primeira qualidade, devendo 
conter o selo de inspeção sim e sie ou sif, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; 
embalada em saco plástico transparente de 
polietileno de até 2 kg cada, atóxico, com 

etiqueta informando peso, data de fabricação 
e validade.  

CEZAR 
MASSAGARDI 13,40 1.608,00 

45 416 150 UN 

quilos de lingüica calabresa, resfriadas e 
embaladas em embalagem propria contendo 

sua data de fabricacao nao superior a 02 
meses, e data de vencimento. produto 

inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

PALMALI 11,90 1.785,00 

54 12778 20 UN palito para churrasco, 25 cm, 50unidades 
pacote CIALHO 3,00 60,00 

57 22144 30 UN pacote com 100 unidades de palito de sorvete, 
ponta quadrada de madeira natural. TAUGIS 2,80 84,00 

60 15579 20 UN rolo de papel manteiga 30cmx4,0m, na cor 
branca, para uso culinário GIOCA 3,05 61,00 

68 431 50 UN 

massa para pastel, embalagem plastica 
resfriada a ate 10º c, pacote com 500 gramas, 

contendo nome do fabricante e datas de 
fabricacao e vencimento, sendo a de 
fabricacao nao superior a 30 dias. 

LAILA 4,49 224,50 

69 41732 180 UN 
pacote de biscoito com uma casquinha 
crocante e recheio sabor morango ou 

chocolate. embalagem de 125g. 
NINFA 0,99 178,20 

70 41566 70 UN 

ketchup, composição: polpa de tomate, açúcar 
liquido, vinagre, sal, amido modificado, 

acidulante ácido cítrico, conservador sorbato 
de potássio, aroma natural de ketchup, 

espessante goma guar e realçador de sabor 
glutamato monossódico. não contém glúten.  

400g.  

SABORE 3,72 260,40 

71 32443 150 Kg 

feijão preto tipo 1 - pacote com 1 quilo, sem 
caruncho e presença de grãos mofados, 

pedras e outras sujidades, em embalagem 
plástica transparente e atóxica, validade de no 

mínimo 6 meses após a data da entrega. 

LEDUAN 4,09 613,50 

77 28883 50 UN esponja para banho, formato anatômico. ORIENTE 2,92 146,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 58/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 57/2018 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 Eletrônico sob nº 36/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 11.500,90 (Onze mil quinhentos reais e noventa 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de itens de gêneros 
alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e 
acondicionamento, e material de higiene para a Secretaria 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 Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 31923 80 Pct fermento biológico instantâneo 125g. ideal 
para pães, massas, bolos.  DONA BENTA 2,85 228,00 

14 9560 15 UN pacote de doce pé de moleque com 1,5 kg, 
contendo 50 unidades cada NUTRIBOM 13,29 199,35 

15 9557 15 UN pacote de paçoca caseira com 1,5 kg, 
contendo 50 unidades cada NUTRIBOM 13,29 199,35 

17 27405 15 UN caixa contendo canudo frito com recheio de 
doce de leite, com 50 unidades. NUTRIBOM 17,90 268,50 

18 9563 15 UN pacote de doce teta de nega, contendo 50 
unidades cada NUTRIBOM 14,90 223,50 

22 164 280 Cx. 
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto 

deve data de fabricacao nao superior a 02 
meses e data de vencimento. 

HULALA 1,69 473,20 

26 143 380 Pte 

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

de fabricacao. podendo conter vitamina e 
outras substancias permitidas, qualidade com 

aspecto, cor, cheiro e sabor proprio. 

CLAYBOM 2,15 817,00 

27 9845 100 UN 

tempero pronto para carnes, legumes e arroz, 
embalagem de 60 g com 12 saches. 

ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, 
orégano, salsa, louro, condimentos 

preparados de alho e de cebola, realçadores 
de sabor glutamato monossódico e inosinato 

dissódico. sem glúten. 

TCHETTO 2,85 285,00 

31 32466 150 Kg 

mandioca - pacote com 1 quilo, embalada em 
saco plástico de polietileno transparente, tipo 
branca/amarela, de primeira qualidade, raízes 

grandes, no grau normal de evolução no 
tamanho, sabor e cor próprio da espécie, 

uniforme, fresca, sem casca, inteiras, sem 
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da 

maior parte possível de terra e corpos 
estranhos aderente à superfície externa e 

isenta de umiade, de acordo com a resolução 
n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA VISTA 2,47 370,50 

32 112 70 Kg 

goiaba, um quilo, sendo de primeira 
qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
tamanho e coloração uniforme, deverão ser 

bem desenvolvida e madura, isenta de 
enfermidades, isenta de fertilizantes, 

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

BELA VISTA 5,15 360,50 

 

 

por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 36/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 2.172,00 (Dois mil cento e setenta e dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de itens de gêneros 
alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e 
acondicionamento, e material de higiene para a Secretaria de 
Assistência Social.  
Empresa: S.R. DUTRA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

49 5602 24 UN 

copo para água, caixa com 2500 unidades, 
plástico descartável, capacidade 180ml, em 
poliestireno transparente, não tóxico, com 

frisos e saliência na borda, peso por centena 
do copo igual ou superior a 220g e de acordo 
com norma nbr 14.865,  25 pacote com 100 

unidades   

COPOPLAST 53,50 1.284,00 

52 5612 100 UN 

guardanapo de papel, pacote com 50 
unidades, descartável, tamanho pequeno, com 

dimensões aproximadas 21x22cm. folha 
simples, extra branco, 100% fibras naturais e 

de alta qualidade, acondicionado em 
embalagem plástica transparente, original do 

fabricante 

NOBRE 0,50 50,00 

62 23970 50 UN 
desodorante roll-on 50ml feminino, 
antitranspirante eficácia e perfume 

hipoalergênico. 
SKALA 5,95 297,50 

63 23971 50 UN 
desodorante roll-on 50ml masculino 
,antitranspirante eficácia e perfume 

hipoalergênico 
SKALA 5,80 290,00 

64 26127 50 UN 
shampoo neutro fórmula suave, fragrância 
mel e erva cidreira, frasco com 350ml para 

cabelos normais a oleosos. 
DESTRO 5,01 250,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 379/2017 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 176/2017, 
homologado em 17/10/2017. 
Valor Homologado: R$ 7.848,00 (Sete mil oitocentos e quarenta e oito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cadeiras conforme 
necessidade da Secretária Municipal de Saúde.  
Empresa: MOVEIS E EQUIPAMENTOS SOUZA – EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 36 UN 

cadeira tipo caixa, fixa, com base sistema back system, sem 
braços, assento e encosto de couríssimo impermeável de 

alta resistência na cor preta estofados com espuma injetada 
de alta resistência de 50mm. deve conter cinco pés em ferro 
em pintura epox, com apoio para os pés. pode suportar uma 

pessoa pesando até 100 kg. Os produtos deverão atender 
aos padrões da NBR 13962. 

QUALITA R$ 
218,00 

R$ 
7.848,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de outubro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 380/2017 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 176/2017, 
homologado em 17/10/2017. 
Valor Homologado: R$ 15.140,16 (Quinze mil cento e quarenta reais e 
dezesseis centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cadeiras conforme 
necessidade da Secretária Municipal de Saúde.  
Empresa: RP MOVEIS E 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 

Valor 
Total 

2 72 UN 

cadeira executiva giratória com base sistema back 
system, com braços digitador com regulagem de 

altura, assento e encosto de couríssimo impermeável 
de alta resistência na cor preta e estofados com 

espuma injetada de 50mm. pés em ferro em pintura 
epox com 5 hastes com rodízio de silicone. pode 

suportar uma pessoa pesando até 100kg; Os produtos 
deverão atender aos padrões da NBR 13962 

QUALITA 
EXECUTIVA 

R$ 
210,28 

R$ 
15.140,16 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de outubro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 381/2017 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 176/2017, 
homologado em 17/10/2017. 
Valor Homologado: R$ 4.760,00 (Quatro mil setecentos e sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cadeiras conforme 
necessidade da Secretária Municipal de Saúde.   

 

Empresa: C K YOKOTA MOVEIS -ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 20 UN 

cadeira executiva giratória com base sistema back system, 
com braços digitador com regulagem de altura, assento e 
encosto de couríssimo impermeável de alta resistência na 
cor preta e estofados com espuma injetada de 50mm. pés 

em ferro em pintura epox com 5 hastes com rodízio de 
silicone. pode suportar uma pessoa pesando de 100kg a 

150 kg. Os produtos deverão atender aos padrões da NBR 
13962 

PERFLEX R$ 
238,00 

R$ 
4.760,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de outubro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO DE RECURSO 
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, comunica a interposição de recurso da licitante abaixo relacionada, 
concernente ao Edital de Licitação nº 01/2018, modalidade Tomada de 
Preços, referente ao objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A AMPLIAÇÃO DA GALERIA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO - 
GLEBA SÃO LOURENÇO - LOTE 475 -R-R - MUNICÍPIO DE 
CIANORTE – PR. 

SERRANO, PAGLIA E CIA LTDA ME 23.191.400/0001-27 

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 a apresentação das contrarrazões em relação ao recursos 
impetrados.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de abril de 2018. 

Marcos Alberto Valério 
Presidente da Comissão 

 
 

 

Div. de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 251 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de 
setembro de 1990, a Comissão Disciplinar instaurada pela Portaria 37/2018 con-
voca a servidora pública municipal ANA PAULA EUGÊNIO MONTESSO para 
retornar ao cumprimento de suas atividades funcionais.
Cianorte, 12 de abril de 2018.
Comissão Disciplinar instaurada pela Portaria 37/2018
ANTONIO MARQUES SILVA JUNIOR
JOSELAYNE DOMINGOS DOS SANTOS
NATAN MUSTASSO SCOTINI
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