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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 078/2018

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: Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de limpeza e varrição do Centro de 
Eventos e suas dependências, incluindo ruas e avenidas no entorno, durante as 
festividades do 65º aniversário de Cianorte.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 091/2018

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: Registro 
de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de usinagem 
de concreto FCK 25 e bombeamento, para atendimento das diversas obras que 
executadas pelo Município.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA

Ref.: Edital de Licitação nº 16/2018 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Anulada a Licitação modalidade Pregão Presencial 16/2018, referente ao Re-
gistro de Preços para a Contratação de empresa para fornecimento coffe-break, 
marmitas, refrigerantes, lanches, entre outros, para as secretarias em geral, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 414/2018 - 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 FVR SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Barão 
do Rio Branco, 459, Sala 21, Centro, CEP 95.170-404, na cidade de Farroupilha, 
estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.664.239/0001-10.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 49/2018.
OBJETO: Aquisição de equipamento tipo servidor rack.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 34.367,00 
(Trinta e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 435/2018 - 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 VIVEIRO IRMÃOS PINHO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rodovia Aeroporto, Lote 857-D, Zona 
Rural, CEP 87.200-970, telefone (44) 3629-8559, na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 11.093.509/0001-42. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 45/2017.
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OBJETO: contratação de empresa para fornecimento e plantio de grama, plantas 
ornamentais, mudas de árvores e demais itens relacionados ao paisagismo em 
diversos locais do Município de Cianorte-PR.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.285,00 (Seis mil duzentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 440/2018 - 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$ 
9.002,50 (Nove mil dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 441/2018 - 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 FEDERAÇÃO DE SKATE DO PARANÁ, com sede 
à Rua Desembargador Motta, Nº 3231, Mercês, CEP 80.430-200, na cidade de 
Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.600.737/0001-08. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 29/2018.
OBJETO: Contratação da Federação de Skate do Paraná para a participação dos 
atletas do Município de Cianorte nas competições oficiais realizadas no Estado.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 446/2018 - 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.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Avenida Piauí, 690, CEP 87.209-060, telefone (44) 3631-5544, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 82.449.943/0001-60. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 90/2017.
OBJETO: Aquisição de peças e Contratação de empresa para manutenção dos 
caminhões da secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.799,32 (Seis mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de maio de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 447/2018 - 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 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 Pre-
gão Presencial nº 284/2017.
OBJETO: Aquisição de sacas de cimento, sacas de cal, capas de telha, aditivo 
plastificante, telhas de barro e demais materiais correlatos para atendimento nas 
manutenções em prédios públicos e vias públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.278,00 (Cinco mil duzentos e setenta e oito reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 448/2018 - 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 PISMADE – ESQUADRIAS DE MADEIRAS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Atlântica, 238, qua-
dra 8, lote 2, Residencial Atlântico I, CEP 87.202-000, na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.088.533/0001-39.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 284/2017.
OBJETO: Aquisição de sacas de cimento, sacas de cal, capas de telha, aditivo 
plastificante, telhas de barro e demais materiais correlatos para atendimento nas 
manutenções em prédios públicos e vias públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 2.784,40 
(Dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 29/2018

Processo 142/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a FEDERAÇÃO DE SKATE DO 
PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.600.737/0001-08, referente à partici-
pação dos atletas do Município de Cianorte nas competições oficiais realizadas 
no Estado, no montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), com prazo 
de execução e vigência até 31/12/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Maio 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 
49/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 84/2018, concernente a Aqui-
sição de equipamento tipo servidor rack.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: FVR SERVIÇOS E 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI como vencedora do item único no 
valor total de R$ 34.367,00 (Trinta e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 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 
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que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
59/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 97/2018, concernente a Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de placas indicativas para identificação de 
órgãos vinculados à SMEC.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA como vencedora do item único no 
valor total de R$ 3.520,00 (Três mil quinhentos e vinte reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 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 
61/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 100/2018, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais pedagógicos e artesanais 
para o Centro de Atenção Psicossocial  CAPS I, Centro de Atenção Psicossocial 
Infantil CAPSi, Setor de Psicologia da Atenção Básica e Assistência Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: A. M. APOLONIO 
PAPELARIA LTDA como vencedora dos itens 1-2-4-10-11-13-14-16-17-18-
20-21-25-26-28-31-32-33-38-39-40-41-42-43-49-54-78-80-81-98-99-100-101-
108-117-123-128-129-130-131-132-134-135-136-137-138-139-140-141-142-
143-144-145-146-148-149-150-151-152-154-155-156-159-161-162-163-164-
165-169-172-178-179-182-183-184-187-195-196-198-210-211-212-213-214-
215-216-217-218-219-237-239-243-244-245-247-248-249-250 no valor total 
de R$ 44.475,20 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e 
vinte centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA POSTO BELA 
VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita 
no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado 
pelo seu Prefeito, 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, na cidade 
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, telefone (44) 
3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato representada 
pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade RG nº 467.957-
1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato a 
partir de 27/04/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 10.295,86 (dez 
mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), passando o 
contrato a ter o valor total de R$ 622.276,95 (seiscentos e vinte e dois mil 
duzentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). O valor unitário 
realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no quadro abaixo: 
Item Qtde litros 

(saldo) Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

1 28.593,502 óleo diesel s10 3,36 3,44 2.287,48 

2 0.000 óleo diesel s10 (reservado 
cota) 

3,36 3,44 0,00 

3 33.400 óleo diesel s500 3,30 3,38 2.672,00 

4 66.704,776 óleo diesel s500. (reservado 
cota) 

3,30 3,38 5.336,38 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

09.08.12.361.0012.2.078 Manutenção dos Transportes de Alunos 
339030 

2709 107 

Cláusula Terceira: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2018. 
                        Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
461/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A 
EMPRESA POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO 
DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita 
no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado 
pelo seu Prefeito, 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, na cidade 
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, telefone (44) 
3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato representada 
pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade RG nº 467.957-
1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços da presente Ata de 
Registro de Preços à partir de 27/04/2018, acrescentando a Ata o valor de R$ 
19.116,00 (dezenove mil e cento e dezesseis reais). O valor unitário 
realinhado e o saldo da Ata são demonstrados no quadro abaixo: 

Item Quantidade 
(litros) saldo Descrição Valor unitário 

(R$) 
Valor unitário 

realinhado (R$) 
Acréscimo 
Total (R$) 

1 46.200 óleo diesel s10 3,36 3,44 3.696,00 

2 0.000 óleo diesel s10 (reservado cota) 3,36 3,44 0,00 

3 192.750 óleo diesel s500 3,30 3,38 15.420,00 

4 0.000 óleo diesel s500. (reservado cota) 3,30 3,38 0,00 

Cláusula Segunda: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da Ata 
de Registro de Preço ora aditada, ficando este Termo fazendo parte 

 

integrante e complementar daquela, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2018. 

  Domicildo Moro 
POSTO BELA VISTA 
DE CIANORTE  

       Claudemir Romero Bongiorno 
                       Prefeito  

            CONTRATADA                               CONTRATANTE                                                         
 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA POSTO BELA 
VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita 
no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado 
pelo seu Prefeito, 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, na cidade 
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, telefone (44) 
3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato representada 
pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade RG nº 467.957-
1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato a 
partir de 27/04/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 3.593,24 (três 
mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), passando o 
contrato a ter o valor total de R$ 211.649,67 (duzentos e onze mil seiscentos 
e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos). O valor unitário 
realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no quadro abaixo: 
Item Qtde (saldo) 

litros Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

2 21.421,777 óleo diesel s10 (reservado cota) 3,36 3,44 1.713,74 
4 23.493,692 óleo diesel s500. (reservado cota) 3,30 3,38 1.879,50 

Cláusula Segunda: 
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Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional 

Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

08.03.10.302.0009.2.049 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento/339030 1028 303 
08.02.10.301.0008.2.051 Manutenção do Transporte de Doentes/339030 1027 303 

Cláusula Terceira: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2018. 
                      Domicildo Moro Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA POSTO BELA 
VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita 
no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado 
pelo seu Prefeito, 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, na cidade 
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, telefone (44) 
3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato representada 
pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade RG nº 467.957-
1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato a 
partir de 27/04/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 1.142,98 (um 
mil cento e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), passando o 
contrato a ter o valor total de R$ 64.335,67 (sessenta e quatro mil trezentos e 

 

trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos). O valor unitário realinhado e o 
saldo do contrato são demonstrados no quadro abaixo: 
Item Qtde (saldo) 

litros Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

2 3.260,37 óleo diesel s10 (reservado cota) 3,36 3,44 260,83 
4 11.026,83 óleo diesel s500. (reservado cota) 3,30 3,38 882,15 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

14.05.18.541.0020.2.121 Manutenção Fiscalização e Preservação 
339030 

1204 0 

Cláusula Terceira: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2018. 
                       Domicildo Moro  Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 
 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA POSTO BELA 
VISTA DE CIANORTE LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2017. 
CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita 
no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado 
pelo seu Prefeito, 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: 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Praça Juscelino K. de Oliveira, 1160, Centro, na cidade 
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.041.019/0001-73, telefone (44) 
3018-4500, Email: belavistacianorte@uol.com.br, neste ato representada 
pelo Sr. Domicildo Moro, portador da Cédula de Identidade RG nº 467.957-
1 SSP/PR e do CPF nº 023.350.429-04, residente e domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 

 

Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato a 
partir de 27/04/2018, aumentando ao contrato o valor de R$ 14.172,95 
(catorze mil cento e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 
passando o contrato a ter o valor total de R$ 941.443,80 (novecentos e 
quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos). O 
valor unitário realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no quadro 
abaixo: 
Item Qtde litros 

(saldo) Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor unitário 
realinhado (R$) 

Aumento 
Total (R$) 

1 20.213,668 óleo diesel s10 3,36 3,44 1.617,09 
3 153.733,40 óleo diesel s500 3,30 3,38 12.298,67 

4 3.214,85 óleo diesel s500. (reservado 
cota) 

3,30 3,38 257,19 

Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional 
Programática 

Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Red. Fonte 

02014122322 Manutenção Gabinete Prefeito 339030 1144 0 
11022712217286 Manutenção Div Esporte 339030 1138 0 
0702267822115 Melhorias na Sinalização 339030 2523 509 

150226782212127 Adm Conservação e Reparos 339030 1162 0 
150315452222133 Coleta de Lixo Domiciliar 339030 1186 0 
150315452222128 Adm Conservação 339030 1179 0 
150315452222130 Conservação e Limpeza 339030 1170 0 
150226782212127 Adm Conservação e Reparos 339030 1162 0 
150315452222132 Adm Distrital 339030 2518 0 
150418541202136 Combate a erosão 339030 2519 0 

Cláusula Terceira: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2018. 
                     Domicildo Moro Claudemir Romero Bongiorno 
POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA Prefeito 
 Contratada Contratante 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2018 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 22/2018, homologado 
em 25/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 88.699,69 (Oitenta e oito mil seiscentos e noventa e 
nove reais e sessenta e nove 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. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 316 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 20 litros 

ARQPLAST 6,69 2.114,04 

7 211 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 8 litros 

ARQPLAST 4,75 1.002,25 

18 580 UN 
esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes de 60 gramas e 
oito unidades cada pacote. composição: aço carbono. ótima 

qualidade 

TOP 
BRILHO 

13,95 8.091,00 

20 2.190 UN 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 
aproximadamente 30x50cm, com costuras nas laterais, 

100% algodão, alta absorção de umidade 
KN 1,00 2.190,00 

28 350 UN 

lustra móveis, frasco plástico de  500 ml, emulsão aquosa 
cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e superfícies 

lisas, aromas diversos, com data de validade, dados de 
identificação e procedência em embalagem individual, com 

notificação junto a anvisa/ms 

AUDAX 5,10 1.785,00 

34 7.645 UN 

papel toalha, pacote com 1.000 folhas, cor branca, 
interfolhado, 2 dobras, produzido em celulose 100% virgem, 

no tamanho de 22 x20cm, em embalagem resistente ao 
armazenamento, com marca e descrição do fabricante 

conforme norma técnica do immetro.  

LUNA 7,60 58.102,00 

39 1.130 UN 

vassoura, cerdas em nylon, base retangular em madeira 
largura 250 mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, 

variação dimensional de +/- 5%, com ponteira plástica 
rosqueável. 

PEROVINHA 6,10 6.893,00 

48 126 Cx. 

sabão em barra, caixa com 50 barras, embalado a cada 5 
unidades de 200g cada, glicerinado, neutro. composição: 
sabão de ácidos graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos 

graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja,coadjuvantes, 
glicerina, agente anti-redepositante e água. pronto uso, 

original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 
quimico responsável, indicação de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e informações do fabricante 
estampado na embalagem. ótima qualidade 

BARRA 
NOVA 

46,90 5.909,40 

53 945 UN 

saponáceo em pó com cloro, frasco plástico de 300g. a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no ministério de saúde. 

PERFECT 1,56 1.474,20 

54 520 UN 

saponáceo líquido cremoso, frasco plástico de 300g. a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no ministério de saúde. 

PERFECT 2,19 1.138,80 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 83/2018 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 59/2018, homologado 
em 25/04/2018. 
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Valor Homologado: R$ 3.520,00 (Três mil quinhentos e vinte reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de placas indicativas para 
identificação de órgãos vinculados à SMEC.  
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE 
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 

Valor 
Total 

1 41478 8 UN 

placa indicativa em chapa de aço galvanizada 
nº 20, com dimensões de 1 m de altura e 2 m 
de largura; incluindo pintura automotiva com 

textos e brasão do municipio, sendo fundo 
branco; fixada no chão por dois tubos 
industriais redondos medindo: 2 m de 

comprimento, diametro de 1.1/2" e espessura 
de 1,20mm, entregue, instalado, incluindo 

materiais para fixação. 

Ciaplacas 440,00 3.520,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 89/2018 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 61/2018, homologado 
em 03/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 44.475,20 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e 
setenta e cinco reais e vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais pedagógicos e 
artesanais para o Centro de Atenção Psicossocial  CAPS I, Centro de 
Atenção Psicossocial Infantil CAPSi, Setor de Psicologia da Atenção 
Básica e Assistência Social.   
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA 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$ 

1 41800 31 UN 
alfabeto bimóvel composto por 128 peças com letras 

maiúsculas e minúsculas serigrafadas em m.d.f. (peças 
3x3 cm) . 

CARLU 49,90 1.546,90 

2 41802 1 UN jogo de discriminação auditiva com treino da escrita, 
composto por 78  peças sendo 6 bases com desenhos. CARLU 61,00 61,00 

4 41804 31 KIT 

kit material dourado confeccionado em madeira e m.d.f. 
611 peças, composto por 1 cubo representando o milhar 
de 10 x 10 x 10 cm, 10 placas representando as centenas 
medindo 10 x 10 x 1 cm, 100 prismas medindo 1 x 1 x 10 
cm representando as dezenas, e 500 cubinhos medindo 1 

x 1 x 1 cm representando as unidades. 

CARLU 51,50 1.596,50 

10 41811 1 KIT 
kit família, contendo: 7 membros com roupa de tecido: 

pai, mãe, filho, bebê, vô, vó e cachoro todos com altura de 
11 cm, exceto o bebê com 4 cm. 

CARLU 104,95 104,95 

11 41812 1 JG 

jogo pula pirata - objetivo do jogo: colocar a espada no 
barril sem que o pirata pule composição/material: 

plástico para 2 ou mais jogadores conteúdo da 
embalagem: 1 barril,1 pirata, 24 espadas. a partir dos 5 

ESTRELA 69,99 69,99 

 

anos 

13 41814 31 JG 

jogo puxa puxa batatinha. coloque todas as batatinhas 
fritas no saquinho. comece a tirar, uma a uma... se você 

puxar a batatinha errada, todas as outras pulam fora 
também! 

ESTRELA 44,99 1.394,69 

14 41815 1 JG 
jogo qi -jogo de perguntas e respostas que testará 

conhecimentos, auxiliará no aprendizado e a criançada 
poderá desafiar os amigos e toda família. 

ESTRELA 71,90 71,90 

16 41817 31 JG 
jogo cai não cai - .teste seu senso de equilíbrio e sua 
agilidade tirando as varetas sem deixar as bolinhas 

caírem. puxe a vareta com cuidado, se não a bolinha cai! 
ESTRELA 59,99 1.859,69 

17 41818 31 JG 
jogo cilada - escolha um dos quebra-cabeças e vá 

tentando encaixar as peças. uso todo o seu raciocínio ou 
você pode cair em uma cilada. são 51 quebra cabeças. 

ESTRELA 24,99 774,69 

18 41819 1 JG 
jogo pula macaco - acerte os macacos no galho das 

árvores com a ajuda de trampolins. quem acertar mais 
macacos ganha a competição. 

ESTRELA 42,99 42,99 

20 41821 1 JG 
jogo se vira - equilibre a bolinha embaixo do queixo, 
ponha a carta sobre a sua cabeça! as atividades são 

acumulativas. 
ESTRELA 52,99 52,99 

21 41823 1 JG 

jogo acerte o acento - acerte o acento traz 400 palavras e 
frases para você dizer quais palavras são acentuadas e 
também quando marcar a crase corretamente. sempre 

que acertar, você ganha um ponto. 

GROW 46,89 46,89 

25 41837 20 UN lápis preto técnico 6b TRISS 2,35 47,00 

26 41838 5 UN bloco desenho a3 branco 20 fls VMP 11,00 55,00 

28 41842 10 Pct papel creative colorset  210mm x 297mm 24fls 6 cores VPM 5,82 58,20 

31 41847 2 UN bola cravo 6,5 cm ARKTUS 7,50 15,00 

32 41848 1 UN 

brinquedo pedagógico: o loto de desenhos e rimas , com 
27 peças e 3 cartelas, confeccionado em mdf, medidas 

aproximadas das peças 6 x 6 cm  e das cartelas  21 x 21 
cm. necessário certificação de segurança do inmetro. 

CARLU 35,89 35,89 

33 41849 1 UN 

brinquedo pedagógico alinhavos no tênis, contendo 2 
tênisconfeccionados em mdf com perfurações, medidas 
aproximadas de 15 x 6 x 6 cm e  2 cadarços de poliéster 
de aproximadamente 90 cm cada. necessário certificação 

de segurança do inmetro. 

CARLU 48,50 48,50 

38 41857 1 UN 

brinquedo pedagógico cubo de atividades, composto por 2 
cubos confeccionados em eva, cada cubo mede 

aproximadamente 16 x 16 x 16 cm e contém em suas 
faces 12 exercícios diferentes: abertura de ziper, botões de 
pressão, laços simples, fecho duplo, fivela metálica, fivela 

de plástico, gancho duplo, colchetes, passador e 
regulador, velcro, elástico e botão. 

CARLU 89,90 89,90 

39 41858 1 UN 

brinquedo pedagógico cubo tátil ,  confeccionado em eva 
colorido, 22 peças, composto por 6 bases de cores 

alternadas medindo 25 x 25 x 25 cm aproximadamente,  
16 formas geométricas em dois tamanhos grandes e 

pequenos. formas geométricas: 4 quadrados, 4 triângulos, 
4 retângulos e 4 círculos.produto atóxico, macio e lavável. 

necessário certificação do inmetro. 

CARLU 54,00 54,00 

40 41859 1 UN 

brinquedo pedagógico chave motora, confeccionado em 
mdf, 1 peças: 01 chave, com 10 pinos de madeira que 
formam o segredo da chave, base da chave com orifício 
vazado para por o dedo. comprimento aproximado da 

chave: 35 x 10 cm. cadeado: 4 peças em m.d.f. 15 x 15 x 
15 cm cortadas e gravadas a laser, vazadas formando o 

segredo do cadeado. 

CARLU 78,00 78,00 

41 41860 1 UN 

brinquedo pedagógico torre inteligente, confeccionado em 
madeira e mdf, contendo 63 peças: sendo 8 placas  

medindo 7,5 x 7,5 cm e 45 cilindros de madeira pintados 
medindo 3,5  cm de altura, pintados com tinta atóxica 

nas cores: vermelha, verde, laranja, amarela e azul. 

CARLU 42,00 42,00 

42 41861 1 UN 

brinquedo pedagógico viso motor, confeccionado em mdf,  
contendo 1 estojo com medidas aproximadas de 41 x 11 x 

7 cm, 3 réguas com desenhos das fichas, e 50 fichas 
serigrafadas com tinta ultravioleta atóxica. 

CARLU 85,00 85,00 

43 41862 30 UN caderno desenho cartografia espiral capa simples, 48 
folhas com seda,  23cm x 29cm x 1,5cm CREDEAL 4,50 135,00 

49 41871 1 JG jogo de bingo completo com 90 bolinhas e 48 cartelas XALINGO 20,00 20,00 

54 41901 5 UN 
livro intitulado o pequeno príncipe, autor (a) antoine de 

saint-exupery. título o pequeno príncipe. páginas 96. tipo 
de capa brochura 

AGIR 13,96 69,80 

78 41934 2400 Mt metro de fita de cetim nº1, cores diversas KIT 0,15 360,00 

80 41936 900 Mt metro de fita decorativa 40 mm, cores diversas VPM 0,75 675,00 

81 41937 100 UN unidade de rolo de fita de cetim7mm, com 10 metros KIT 2,20 220,00 

 

cada, cores diversas 

98 41955 50 Mt metro de juta na cor cru MELAÇO 0,95 47,50 

99 41956 40 Mt metro de juta na cor verde MELAÇO 9,00 360,00 

100 41957 40 Mt metro de juta na cor vermelha MELAÇO 9,00 360,00 

101 41958 20 Mt metro de juta com motivos natalinos MELAÇO 5,60 112,00 

108 41965 400 UN unidade de barbante para artesanato nº6, cores variadas CIANORTE 9,50 3.800,00 

117 41974 725 UN unidade   de saco alvejado para confecção de 
guardanapos PLASTEXTIL 2,89 2.095,25 

123 41980 60 UN unidade de bastidores de madeira, redondo, tamanho  20 BARONI 14,80 888,00 

128 41985 300 UN unidade de telas para pintura  20x30 ART POP 4,50 1.350,00 

129 41986 50 UN unidade de tela para pintura  50x70 ART POP 18,70 935,00 

130 41987 225 UN unidade de tela para pintura  30x40 ART POP 6,60 1.485,00 

131 41988 35 UN unidade de refil de cola quente , tamanho pequeno, com 1 
kg cada KIT 30,50 1.067,50 

132 41989 55 UN unidade de pistola de cola quente tamanho pequeno KIT 14,70 808,50 

134 41991 600 UN unidade de folhas de eva cores lisas sortidas DUBLEX 1,10 660,00 

135 41992 500 UN unidade de folhas de eva cores estampadas sortidas VMP 2,50 1.250,00 

136 41993 280 UN unidade de folhas de eva atoalhado VMP 2,50 700,00 

137 41994 250 UN unidade de folhas de eva com brilho DUPLEX 4,50 1.125,00 

138 41995 55 UN caneta marcador permanente 1.0 mm na cor preta MAXPRINT 2,45 134,75 

139 41996 55 UN caneta marcador permanente  2.0 mm na cor preta MASPRINT 2,45 134,75 

140 41997 30 UN caneta marcador permanente 1.0 mm na cor vermelha MAXPRINT 2,45 73,50 

141 41998 30 UN caneta marcador permanente 2.0 mm na cor vermelha MAXPRINT 2,45 73,50 

142 41999 12 UN caneta marcador permanente 2.0 mm na cor prata MAXPRINT 3,43 41,16 

143 42000 24 UN caneta marcador permanente 2.0 mm na cor dourada MAXPRINT 3,43 82,32 

144 42001 250 UN unidade de botões decorativos em mdf. tamanhos e 
formas diversas KIT 0,30 75,00 

145 42002 600 UN unidade de guardanapo para decoupagens, modelos 
sortidos KIT 1,59 954,00 

146 42003 140 UN unidade de potes de cola especial para  decoupagem,  
potes com 100 ml ACRILEX 4,80 672,00 

148 42005 20 UN argola plástica grande MALULI 1,07 21,40 

149 42007 40 UN tesoura grande com ponta para tecido KIT 6,80 272,00 

150 42008 190 UN rolo de espuma para pintura 50mm CONDOR 2,50 475,00 

151 42009 200 UN 

unidade de tinta acrílica 250 ml branco, preto, marrom, 
amarelo, azul claro, azul escuro, vermelho, lilás, rosa, 

pink, verde claro, verde escuro, beje, salmão, roxo, 
laranja, violeta. 

ACRILEX 14,20 2.840,00 

152 42010 300 UN 

unidade de tinta para tecido 37 ml cores variadas, 
branco, preto, marrom, amarelo, azul claro, azul escuro, 

vermelho, lilás, rosa, pink, verde claro, verde escuro, beje, 
salmão, roxo, laranja, violeta. 

ACRILEX 2,45 735,00 

154 42012 40 UN unidade de base acrílica para manualidades 250 ml ACRILEX 9,57 382,80 

155 42014 80 UN pasta para modelagem 250 ml ACRILEX 10,00 800,00 

156 42015 200 UN unidade de cola pano 35 g ACRILEX 2,32 464,00 

159 42018 10 UN 
unidade de verniz vitral cores variadas 37ml, rosa, pink, 

azul claro, azul escuro, laranja, verde, amarelo,  
vermelho, lilás, salmão. 

ACRILEX 4,85 48,50 

161 42020 90 UN unidade de pincel chato para pintura número 10 CONDOR 2,65 238,50 

162 42021 90 UN unidade de pincel redondo para pintura número 14 CONDOR 5,00 450,00 

163 42022 60 UN unidade de pincel chanfrado para pintura número 16 CONDOR 14,80 888,00 

164 42023 60 UN unidade de pincel faca para pintura número 12 CONDOR 11,50 690,00 

165 42024 90 UN pincel ponta fina para contorno número 12 CONDOR 6,30 567,00 

169 42028 200 UN unidade de cola para e.v.a e isopor com 90 gramas cada. MARIPEL 2,50 500,00 

172 42031 28 Pct pacote 500 g de meia pérola 8 mm MALESLI 39,00 1.092,00 

178 42037 160 UN 

folhas de papel de seda cores variadas branco, preto, 
marrom, amarelo, azul claro, azul escuro, vermelho, lilás, 
rosa, pink, verde claro, verde escuro, beje, salmão, roxo, 

laranja, violeta. 

VMP 0,34 54,40 

 

179 42038 80 UN 

folhas de papel crepom cores variadas branco, preto, 
marrom, amarelo, azul claro, azul escuro, vermelho, lilás, 
rosa, pink, verde claro, verde escuro, beje, salmão, roxo, 

laranja, violeta. 

VMP 0,95 76,00 

182 42041 30 UN folhas de papel micro-ondulado estampado cores diversas VMP 2,52 75,60 

183 42042 30 UN 
folhas de papel micro-ondulado preto, marrom, amarelo, 
azul claro, azul escuro, vermelho, lilás, rosa, pink, verde 

claro, verde escuro, beje, roxo, laranja, violeta. 
VMP 1,60 48,00 

184 42043 30 UN unidade de massa para biscuit 1 kg FOX 13,99 419,70 

187 42046 140 UN 

unidade tinta dimensional metálica relevo 3d 35 ml nas 
cores variadas – dourado com gliter, prata, vermelho, 
branco, amarelo, preto, pink, rosa, verde, azul, lilás, 

marrom. 

ACRILEX 3,18 445,20 

195 42054 35 Pct pacote de palito para churrasco 3.5x250mm pacote com 
100 palitos THEOTO 5,50 192,50 

196 42055 90 UN bola de isopor 75mm ISOPLAST 0,70 63,00 

198 42057 26 UN folha de papel paraná VMP 4,20 109,20 

210 42070 69 Mt metro de tnt, cores diversos, produto constituído com 
polímero 100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 89,70 

211 42071 64 Mt metro de tnt rosa, produto constituído com polímero 
100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 83,20 

212 42072 64 Mt metro de tnt marrom, produto constituído com polímero 
100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 83,20 

213 42073 64 Mt metro de tnt verde, produto constituído com polímero 
100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 83,20 

214 42074 64 Mt metro de tnt azul, produto constituído com polímero 
100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 83,20 

215 42075 64 Mt metro de tnt amarelo, produto constituído com polímero 
100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 83,20 

216 42076 64 Mt metro de tnt branco, produto constituído com polímero 
100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 83,20 

217 42077 69 Mt metro de tnt estampas natalinas, produto constituído 
com polímero 100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 89,70 

218 42078 69 Mt metro de tnt estampa de poá, produto constituído com 
polímero 100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 89,70 

219 42079 69 Mt metro de tnt estampa diversa, produto constituído com 
polímero 100% em polipropileno DUBFLEX 1,30 89,70 

237 42098 100 UN argola de acrilico 3 cm de diametro MALULI 0,25 25,00 

239 42100 90 UN argila vermelha unidade 1kg REZENDE 3,18 286,20 

243 42104 20 UN pistola de cola quente tamanho grande KIT 20,50 410,00 

244 42105 20 UN refil de cola quente tamanho grande, pct de 1kg KIT 31,00 620,00 

245 42106 40 UN 

tinta para tecido 250 ml, cores variadas - branco, preto, 
marrom, amarelo, azul claro, azul escuro, vermelho, lilás, 
rosa, pink, verde claro, verde escuro, beje, salmão, roxo, 

laranja, violete. 

ACRILEX 12,90 516,00 

247 42108 40 UN acqua betume 100ml base água ACRILEX 4,70 188,00 

248 42109 50 UN termolina leitosa 100ml ACRILEX 4,40 220,00 

249 42110 100 UN silicone liquido - cola fria transparente JOCAR 3,15 315,00 

250 42111 60 UN pincel para pintura numero 0 KIT 1,55 93,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de Maio de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 257/2017 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 180/2017, homologado 
em 08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 71.335,00 (Setenta e um mil trezentos e trinta e 
cinco reais). 
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tintas, materiais para 
pintura para Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 50 UN água raz, lata com 5 litros. unidade. TEXTIL 37,50 1.875,00 
10 20 UN resina acrílica base solvente, lata com 18 litros. unidade. TEXTIL 197,00 3.940,00 
13 50 UN selador acrílico, lata com 18 litros. unidade. TEXTIL 41,50 2.075,00 
14 100 UN textura acrílica, embalagem com 25kg. unidade. TEXTIL 40,30 4.030,00 
16 70 Lta tinta acrílica, acetinada. lata com 18 litros. TEXTIL 123,00 8.610,00 
17 150 Lta tinta acrílica, fosca, premium. lata com 18 litros. TEXTIL 94,90 14.235,00 
19 150 Lta tinta acrílica, standard, . lata com 18 litros. TEXTIL 73,80 11.070,00 
21 150 Lta tinta esmalte, standard, . lata com 18 litros. TEXTIL 170,00 25.500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 258/2017 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 180/2017, homologado 
em 08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 77.393,45 (Setenta e sete mil trezentos e noventa e 
três reais e quarenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tintas, materiais para 
pintura para Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: CURY – INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS - EIRELI - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 125 UN cal para pintura. embalagem com 8kg.  
SÃO 

SEBASTIÃO 
6,08 760,00 

5 30 Lta fundo preparador de parede. lata com 3,6 litros.  GRAFCOLOR 22,20 666,00 
6 20 Lta massa acrílica, cor branca, . lata com 3,6 litros.  GRAFCOLOR 14,95 299,00 
7 30 Lta massa pva, cor branca, . lata com 18 litros.  GRAFCOLOR 27,90 837,00 

9 20 UN 
pincel médio, para madeira, 2 ½ polegadas. 

unidade.  
DRAGON 4,88 97,60 

11 30 UN 
rolo anti-gota, em lã sintética, tamanho de 23cm. 

unidade.  
ROMA 9,10 273,00 

12 30 UN 
rolo de lã para pintura, tamanho de 23cmx22mm. 

unidade.  
ROMA 9,44 283,20 

15 30 UN thinner, lata com 5 litros. unidade.  GRAFCOLOR 37,88 1.136,40 
18 100 Lta tinta acrílica, semi-brilho. lata com 18 litros.  GRAFCOLOR 128,80 12.880,00 
20 200 Lta tinta esmalte, base d'água. lata com 18 litros.  GRAFCOLOR 228,00 45.600,00 
22 120 UN tinta para piso, premium, . lata de 18 litros.  GRAFCOLOR 57,00 6.840,00 
23 125 Lta verniz brilhante, solar. lata com 3,6 litros.  GRAFCOLOR 42,75 5.343,75 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

24 50 Lta 
verniz marítimo, acabamento acetinado. lata com 

3,6 litros.  
GRAFCOLOR 47,55 2.377,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 259/2017 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 189/2017, homologado em 
08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 26.600,00 (Vinte e seis mil e seiscentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa prestadora de serviços de segurança privada, para a 
realização de eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  
Empresa: FTO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

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

Unitário 
Valor 
Total 

1 2.000 UN 

hora de prestação de serviço de segurança privada para eventos, 
compreendendo a realização dos seguintes trabalhos: prevenção de 

ocorrência de riscos; segurança de atletas, colaboradores e prestadores de 
serviços, além do público em geral; e proteção do patrimônio público 

durante o evento. incluso todos os equipamentos e acessórios necessários à 
prestação dos serviços 

R$ 13,30 R$ 
26.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 260/2017 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 75/2017, homologado 
em 08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 332.225,00 (Trezentos e trinta e dois mil duzentos e 
vinte e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Locação de equipamentos 
rodoviários, tais como pá carregadeira, retro escavadeira, escavadeira 
hidráulica, caminhões basculante, rolo compactador, trator esteira e 
motoniveladora.  
Empresa: JOCINEI VIERO - TERRAPLANAGEM - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 750 UN 

horas de locação de um rolo compactador vibratório de solo com potência 
mínima de 83 hp, peso operacional mínimo de 7.790 kg com ano de fabricação 

não inferior a 5 anos. (informamos ainda que despesas com combustível, 
motorista, demais encargos todos deverão ser por conta da proponente.) 

127,50 95.625,00 

3 500 UN 

horas de locação de serviços com mini-carregadeira. concha com capacidade 
padrão de 0,36m³, capacidade de carga operacional de 720 kg. (informamos 
que o custo com combustível, alimentação do operador, e demais despesas 
tais como remuneração, gastos com a previdência social e seguro seja por 

conta da proponente). 

65,28 32.640,00 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 259/2017 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 Pre-
gão Presencial sob nº 189/2017, homologado em 08/08/2017.
Valor Homologado: R$ 26.600,00 (Vinte e seis mil e seiscentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa prestadora de serviços de se-
gurança privada, para a realização de eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: FTO SEGURANÇA PATRIMONIAL 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$ 

24 50 Lta 
verniz marítimo, acabamento acetinado. lata com 

3,6 litros.  
GRAFCOLOR 47,55 2.377,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 259/2017 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 189/2017, homologado em 
08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 26.600,00 (Vinte e seis mil e seiscentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa prestadora de serviços de segurança privada, para a 
realização de eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  
Empresa: FTO SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

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

Unitário 
Valor 
Total 

1 2.000 UN 

hora de prestação de serviço de segurança privada para eventos, 
compreendendo a realização dos seguintes trabalhos: prevenção de 

ocorrência de riscos; segurança de atletas, colaboradores e prestadores de 
serviços, além do público em geral; e proteção do patrimônio público 

durante o evento. incluso todos os equipamentos e acessórios necessários à 
prestação dos serviços 

R$ 13,30 R$ 
26.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 260/2017 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 75/2017, homologado 
em 08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 332.225,00 (Trezentos e trinta e dois mil duzentos e 
vinte e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Locação de equipamentos 
rodoviários, tais como pá carregadeira, retro escavadeira, escavadeira 
hidráulica, caminhões basculante, rolo compactador, trator esteira e 
motoniveladora.  
Empresa: JOCINEI VIERO - TERRAPLANAGEM - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 750 UN 

horas de locação de um rolo compactador vibratório de solo com potência 
mínima de 83 hp, peso operacional mínimo de 7.790 kg com ano de fabricação 

não inferior a 5 anos. (informamos ainda que despesas com combustível, 
motorista, demais encargos todos deverão ser por conta da proponente.) 

127,50 95.625,00 

3 500 UN 

horas de locação de serviços com mini-carregadeira. concha com capacidade 
padrão de 0,36m³, capacidade de carga operacional de 720 kg. (informamos 
que o custo com combustível, alimentação do operador, e demais despesas 
tais como remuneração, gastos com a previdência social e seguro seja por 

conta da proponente). 

65,28 32.640,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

5 500 UN 

horas de locação de retro escavadeira, com no máximo 05 anos de uso, com 
uma potência mínima de 74 hp, peso operacional mínimo de 8.500 kg. 

capacidade da caçamba dianteira mínima de 0,96 m³ da caçamba traseira 
mínima de 0,32 m³. 

57,12 28.560,00 

7 750 UN 

horas de locação de um caminhão prancha com no máximo 20 anos de uso, 
com capacidade mínima de carga de 23.200 kg obs. o caminhão deverá ter 

licença do der para circulação. informamos ainda que despesas com 
combustível, motorista e demais encargos todos serão por conta da 

proponente. 

98,90 74.175,00 

11* 250 UN 

horas de locação de um rolo compactador vibratório de solo com potência 
mínima de 83 hp, peso operacional mínimo de 7.790 kg com ano de fabricação 

não inferior a 5 anos. (informamos ainda que despesas com combustível, 
motorista, demais encargos todos deverão ser por conta da 

proponente.)reserva de cotas. 

127,50 31.875,00 

13* 250 UN 

horas de locação de um caminhão prancha com no máximo 20 anos de uso, 
com capacidade mínima de carga de 23.200 kg obs. o caminhão deverá ter 

licença do der para circulação. informamos ainda que despesas com 
combustível, motorista e demais encargos todos serão por conta da 

proponente. reserva de cotas. 

98,90 24.725,00 

16* 250 UN 

horas de locação de escavadeira hidráulica com no máximo 5 anos de uso, 
com potencia mínima de 138 hp, equipada com caçamba com uma capacidade 

mínima 1,40 m³; e incluir custo com transporte do equipamento, operador, 
alimentação, tributos, encargos sociais e combustível do equipamento para 

execução do serviço. reserva de cotas. 

178,50 44.625,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 261/2017 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 75/2017, homologado 
em 08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 106.905,00 (Cento e seis mil novecentos e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Locação de equipamentos 
rodoviários, tais como pá carregadeira, retro escavadeira, escavadeira 
hidráulica, caminhões basculante, rolo compactador, trator esteira e 
motoniveladora.  
Empresa: A. A. OCHI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

2 500 UN 

horas de locação de um caminhão basculante com capacidade mínima de 
10m³, com no máximo 20 anos de uso. informamos ainda que despesas com 

combustível, motorista, demais encargos todos deverão ser por conta da 
proponente. 

78,00 39.000,00 

6 900 UN 
horas de locação de pá carregadeira, potência mínima de 130 hp, caçamba 

mínima de 2,0 m³, peso operacional mínimo de 10.200 kg. 
75,45 67.905,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 262/2017 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 75/2017, homologado 
em 08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 276.725,00 (Duzentos e setenta e seis mil setecentos 
e vinte e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Locação de equipamentos 
rodoviários, tais como pá carregadeira, retro escavadeira, escavadeira 
hidráulica, caminhões basculante, rolo compactador, trator esteira e 
motoniveladora.  
Empresa: SARANDI TRATORES LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

4 525 UN 
horas de locação de uma motoniveladora com no máximo 5 anos de uso, com 

uma potência mínima de 195 hp, peso operacional mínimo de 17.000 kg, 
equipada com câmbio de 8 marchas a frente e 4 à ré. 

195,50 102.637,50 

10 750 UN 

horas de locação de escavadeira hidráulica com no máximo 5 anos de uso, 
com potencia mínima de 138 hp, equipada com caçamba com uma 

capacidade mínima 1,40 m³; e incluir custo com transporte do equipamento, 
operador, alimentação, tributos, encargos sociais e combustível do 

equipamento para execução do serviço. 

186,50 139.875,00 

12* 175 UN 

horas de locação de uma motoniveladora com no máximo 5 anos de uso, com 
uma potência mínima de 195 hp, peso operacional mínimo de 17.000 kg, 

equipada com câmbio de 8 marchas a frente e 4 à ré. reserva de cotas. 
reserva de cotas. 

195,50 34.212,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 263/2017 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 75/2017, homologado 
em 08/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 131.900,00 (Cento e trinta e um mil e novecentos 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Locação de equipamentos 
rodoviários, tais como pá carregadeira, retro escavadeira, escavadeira 
hidráulica, caminhões basculante, rolo compactador, trator esteira e 
motoniveladora.  
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Empresa: J D BARRIM JUNIOR - CASCALHO - EIRELI – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

9 750 UN 

horas de locação de um caminhão basculante com uma potência mínima de 
420cv, com capacidade de carga mínima de 29 toneladas e com caçamba 
com no mínimo um volume de 16 m³ e ano de fabricação não inferior a 10 

anos; e incluir custo com transporte do equipamento, operador, alimentação, 
tributos, encargos sociais e combustivel do equipamento para execução do 

serviço 

131,90 98.925,00 

15* 250 UN 

horas de locação de um caminhão basculante com uma potência mínima de 
420cv, com capacidade de carga mínima de 29 toneladas e com caçamba 
com no mínimo um volume de 16 m³ e ano de fabricação não inferior a 10 

anos; e incluir custo com transporte do equipamento, operador, alimentação, 
tributos, encargos sociais e combustível do equipamento para execução do 

serviço. reserva de cotas. 

131,90 32.975,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 399/2017 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 269/2017, homologado 
em 06/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 592.744,00 (Quinhentos e noventa e dois mil 
setecentos e quarenta e quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes e 
contratação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, 
alinhamento e balanceamento para a manutenção dos veículos da 
SMEC.  
Empresa: SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Lote Descrição (TABELA 15) Valor 

Estimado 
Percentual de 
desconto % 

1 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para o veículo caminhão baú da 
marca: Ford/F 4000 16.500,00 12,50 

9 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ / OF 1315 69.500,00 25,50 

10 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ / OF 1318 115.500,00 16,00 

12 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ / OF 1519 R. ORE 79.500,00 22,50 

17 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ OF 1722 / BUSCAR URBPLUS U e MPOLO TORINO GVU 201.000,00 17,00 

29 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ 
/ OF 1318 30.000,00 15,00 

36 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ 
OF 1722 / BUSCAR URBPLUS U e MPOLO TORINO GVU 49.000,00 16,00 

41 Peças, óleo lubrificante, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos 
para os veículos da marca Volkswagen. 6.789,00 8,50 

42 Peças, óleo lubrificante, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos 
para os veículos da marca Fiat. 3.771,00 8,20 

43 Peças, óleo lubrificante alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos para 
os veículos da marca Ford. 2.262,00 8,00 

44 Peças e serviços elétricos para os veículos da marca Volkswagen. 10.018,00 8,20 

 

Lote Descrição (TABELA 15) Valor 
Estimado 

Percentual de 
desconto % 

45 Peças e serviços elétricos para os veículos da marca Fiat. 5.565,00 8,20 
46 Peças e serviços elétricos para os veículos da marca Ford. 3.339,00 8,30 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 400/2017 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 269/2017, homologado 
em 06/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 906.500,00 (Novecentos e seis mil e quinhentos 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes e 
contratação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, 
alinhamento e balanceamento para a manutenção dos veículos da 
SMEC.  
Empresa: AUTO PEÇAS RODOVIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Lote Descrição (TABELA 15) 

Valor 
Estimado 

R$ 

Percentual 
de 

desconto 
% 

2 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para o veículo Van da marca: KIA / 
BESTA 12P GS 15.000,00 13,50 

3 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para o veículo Van da marca: 
RENAULT 15.000,00 13,00 

4 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos micro ônibus da 
marca: IVECO/CITYCLASS 70C16 69.500,00 12,50 

5 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos micro ônibus da 
marca: MARCOPOLO / VOLARE 15.000,00 13,00 

6 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos micro ônibus da 
marca: MERCEDES BENZ / MASC GRANMINI O 15.000,00 13,00 

7 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos micro ônibus da 
marca: VW/MASCA GRANMINI O 31.000,00 14,50 

8 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículo ônibus da marca: 
IVECO ORE 2 10.000,00 14,50 

11 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ OF 1417 / CIFERAL CITMAX U e  MPOLO TORINO GVU 76.000,00 13,00 

13 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ / OF 1618 79.500,00 14,50 

14 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ / OF 1620 43.000,00 13,50 

15 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ / OH 1621 L 40.000,00 15,00 

16 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
MERCEDES BENZ OF 1721 / CIFERAL CITMAX U 55.000,00 15,00 

18 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
VOLVO/B58 ARTICULADO 28.000,00 22,00 

19 Peças, óleo lubrificante e serviços mecânicos para os veículos ônibus da marca: 
VW/15.190 EOD E.HD ORE 105.500,00 13,00 

20 Peças e serviços elétricos para o veículo caminhão baú da marca: Ford/F 4000 10.500,00 12,50 
21 Peças e serviços elétricos para os veículo Van da marca:  KIA / BESTA 12P GS 7.000,00 14,00 
22 Peças e serviços elétricos para os veículo Van da marca RENAULT 7.000,00 14,50 

23 Peças e serviços elétricos para os veículos micro ônibus da marca: 
IVECO/CITYCLASS 70C16 21.000,00 14,50 

 

Lote Descrição (TABELA 15) 
Valor 

Estimado 
R$ 

Percentual 
de 

desconto 
% 

24 Peças e serviços elétricos para os veículos micro ônibus da marca: MARCOPOLO / 
VOLARE 7.000,00 14,50 

25 Peças e serviços elétricos para os veículos micro ônibus da marca: MERCEDES 
BENZ / MASC GRANMINI O 7.000,00 15,00 

26 Peças e serviços elétricos para os veículos micro ônibus da marca: VW/MASCA 
GRANMINI O 14.000,00 14,50 

27 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: IVECO ORE 2 10.000,00 14,00 

28 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ / 
OF 1315 25.000,00 14,00 

30 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ OF 
1417 / CIFERAL CITMAX U e  MPOLO TORINO GVU 28.000,00 13,50 

31 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ / 
OF 1519 R. ORE 21.000,00 14,50 

32 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ / 
OF 1618 21.000,00 13,50 

33 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ / 
OF 1620 14.000,00 15,00 

34 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ / 
OH 1621 L 14.000,00 13,00 

35 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: MERCEDES BENZ OF 
1721 / CIFERAL CITMAX U 14.000,00 13,00 

37 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: VW/15.190 EOD E.HD 
ORE 63.000,00 14,50 

38 Peças e serviços elétricos para os veículos ônibus da marca: VOLVO/B58 
ARTICULADO 7.000,00 15,00 

39 Peças e serviços de ar condicionado micro ônibus da marca: MARCOPOLO / 
VOLARE 3.500,00 14,50 

40 Peças e serviços de ar condicionado ônibus da marca: VOLVO/B58 ARTICULADO 15.000,00 14,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 401/2017 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 269/2017, homologado 
em 06/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes e 
contratação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, 
alinhamento e balanceamento para a manutenção dos veículos da 
SMEC.  
Empresa: KOBAYASHI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Lote Descrição (TABELA 15) 
Valor 

Estimado 
R$ 

Percentual 
de 

desconto 
% 

47 Peças e serviços de escapamentos para os veículos da marca Volkswagen. 9.500,00 9,00 
48 Peças e serviços de escapamentos para os veículos da marca Fiat. 6.000,00 9,00 
49 Peças e serviços de escapamentos para os veículos da marca Ford. 3.500,00 9,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 402/2017 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 269/2017, homologado 
em 06/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 131.435,00 (Cento e trinta e um mil quatrocentos e 
trinta e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes e 
contratação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, 
alinhamento e balanceamento para a manutenção dos veículos da 
SMEC.  
Empresa: STOP CAR - SERVIÇOS DE ESTOFADOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Lote Descrição (TABELA 15) 
Valor 

Estimado 
R$ 

Percentual 
de 

desconto 
% 

50 Peças e serviços de tapeçaria para os veículos da marca Volkswagen, Fiat e Ford. 32.383,00 9,00 

51 Peças e serviços de tapeçaria para os veículos ônibus, micro ônibus, caminhão baú 
e van. 99.052,00 9,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 403/2017 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 268/2017, homologado 
em 07/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 7.564,20 (Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro 
Reais e Vinte Centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e 
higiene para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de 
Assistência Social. 
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LATICÍNIOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1250 - Segunda-feira | 07/mai./2018                                                                                   | Pág. 8

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 432 Pct pacote de iogurte com polpa de morango ou 
coco,1000g. LACTONORTE  

1,85 
        
799,20 

85 2.706 Lt 

leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, 
acondicionado em embalagem plástica de 1ª qualidade, 

o produto deverá ter validade não inferior a 03 (três) 
dias. 

LACTONORTE 2,50 6.765,00 

Total geral de R$ 7.564,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 404/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

Republicado por Incorreção 
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 268/2017, homologado 
em 07/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 141.071,54 (Cento e Quarenta e Um Mil, Setenta e 
Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e 
higiene para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de 
Assistência Social. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 598 UN 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po, energizado com 
9 vitaminas. produto de primeira linha, acondicionado em embalagem 

atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro de leite em po, 
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma imitacao de 

baunilha, vitaminas e sal. 

Merilu 

 
 

2,70 1.614,60 

2 550 Pct 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com 
tipo cores, isto é, constituído de grãos com a mesma coloração 

admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e 
até 10 (dez)% de mistura de variedades da classe cores, isento de 

matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, 
chuvados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua 

aparência e qualidade, produção da última safra. umidade máxima 
12,0 (g). validade mínima de 06 meses. embalagem: - primária: saco 

de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 
líquido de 01 (um) kg  

São 
Bernardo 4,70 2.585,00 

3 550 Pct 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. 
embalagem de 5kg em polietileno, contendo dados de identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da 

anvisa/ms. 

Cristalmar 9,80 5.390,00 

5 350 UN 

lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com 
oleo comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de constituicao (ao 

proprio suco), oleo comestivel e sal. nao contem gluten. 1ª 
qualidade. 

Palmeira 5,10 1.785,00 

6 150 UN 
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de 

ferrugem, peso liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja, água, 
sal e extrato vegetal em pó. não contem glúten 

Falani 3,45 517,50 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 400 UN 

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de acordo com as nta 02 e 
33. tipo 1, longo fino, constituído de grãos saudáveis permitindo-se 

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

parasitos, de detritos animais e vegetais. validade mínima de 06 
meses. com certificado de classificação. 

Ideal 10,80 4.320,00 

8 200 UN 
azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr, embalagem de 

vidro. ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante 
acido cítrico. 

Ciafrios 6,30 1.260,00 

9 210 UN 

bala sabor iogurte, pacote com 700gr. ingredientes: xarope de 
glucose, açúcar, gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, 

acido cítrico, estabilizante lecitina de soja, aromas artificiais de 
morango, iogurte, toffe e framboesa; aromas idênticos ao natural de 
maça verde e abacaxi; aroma natural de menta, corantes artificiais 

vermelho 40, amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante; 
corante natural caramelo. não contem glúten. 

Soberano 6,20 1.302,00 

10 190 UN 

pirulitos sortidos com recheio mastigável, embalagem de 600gr com 
50 unidades. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, gordura 

vegetal, amido de milho, aromatizantes artificiais, acidulante acido 
cítrico, estabilizante lecitina de soja, corante inorgânico dióxido de 

titânio (titanium dioxide, eec e-171) corante natural cúrcuma (eec e-
100), corantes artificiais (vermelho 40, azul brilhante) (red # 40, 

bleu # 1, eec e-129, e-133). não contem glúten 

Prodasa 5,34 1.014,60 

11 100 UN 

trigo para quibe – de ótima qualidade, cor, sabor e aroma 
característicos do produto. embalagem integra de 500g, na 

embalagem deverá constar data de fabricação, data de validade, e 
número do lote do produto. validade mínima de 6 (seis) meses na 

data da entrega. 

Amafil 3,00 300,00 

16 150 UN 
polvilho doce - embalagem com 500grs, proveniente do amido de 

mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre 
de matéria terrosa e vegetais. 

Cialho 3,80 570,00 

17 20 UN caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, 
contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. Nutry 23,90 478,00 

18 60 UN batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, ingredientes: 
batata, gordura vegetal e sal. não contem glúten. Huber 10,50 630,00 

20 32 UN 

beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor coco, embalagem 
de 1kg, validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite condensado 

(leite padronizado e açúcar), açúcar, água, coco ralado, gordura 
vegetal e espessante pectina, com traços de amendoim.  

Aurea 19,60 627,20 

22 680 UN 

pacotes de 360gr de biscoito salgado cracker, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico (vitamina b9), gordura vegetal, açúcar invertido, 
açúcar, sal, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de 

amônio (ins 503ii), pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) e bicarbonato 
de sódio (ins500ii), emulsificante lecitina de soja (ins 322), 

melhoradores de farinha: metabissulfito de sódio (ins 223) e protease 
(ins 1101i). pode conter traços de leite e gergelim. 

Todeschini 2,68 1.822,40 

24 350 UN 

biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, 

sal, fermentos químicos fosfato mono cálcio e bicarbonato de sódio e 
amônio e melhorador de farinha: enzima protease. pode conter 

traços de soja e leite. contem gluten 

Sol salt 2,58 903,00 

25 240 UN 

pacotes de 340gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, 

acucar invertido, acucar refinado, fermentos quimicos, bicarbonato de 
sodio e amonio, aromatizante e acidulante acido citrico. contem 

gluten. 

Bola Mel 2,95 708,00 

28 250 UN 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 126gr com 20 
unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, 
manteiga de cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, 

amendoim, leite em pó integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, 
castanha de caju, farinha de arroz, gordura de manteiga desidratada, 

extrato de malte, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol 
polirricineleato, fermento químico bicarbonato de sódio e 

aromatizantes. contem glúten. 

Bel 3,75 937,50 

29 140 UN 

bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes: açúcar, gorduras 
vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa 
de cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, 
farinha de soja integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga 

desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte, 
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento 

químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

Lacta 29,90 4.186,00 

30 16 UN 

brigadeiro cremoso, para uso de recheios e coberturas, sabor 
chocolate, embalagem de 1 kg, validade mínima de 12 meses. 
ingredientes: leite condensado (leite padronizado e açúcar), 

maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó e espessantes gelatina e 
pectina, aromatizantes, com traços de amendoin.  

Aurea 14,20 227,20 

31 100 UN 

pote de sorvete de 2 litros sabor creme com os ingredientes: água, 
açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, gordura vegetal, 
manteiga, soro de leite, aromatizantes, corantes naturais urucum e 

cúrcuma, espessantes, goma guar, goma jataí, carragena, 
estabilizante monoesterato de glicerina; não contém glúten. 

Cremone 14,90 1.490,00 

35 40 UN iogurte, sabor morango, pote com 900 gr. Unibaby 3,95 158,00 
36 40 UN iogurte, sabor coco, pote com 900 gr. Unibaby 3,95 158,00 

37 300 UN leite fermentado desnatado adoçado com lactobacilos vivos paracasei 
e fonte de zinco, embalagem com 450gr. Unibaby 3,95 1.185,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

38 150 UN 

petit suisse sabor morango. embalagem de 360g com 8 unidades. 
ingredientes: leite desnatado, preparado de morango (água, 

frutooligossacarídeos, frutose, açúcar, morango, cálcio, ferro, zinco, 
amido modificado, vitaminas a e d, corante natural carmim 

cochonilha, acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e goma 
xantana, estabilizante carboximetilcelulose e goma guar, conservador 
sorbato de potássio e aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto 

de cálcio, fermento lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio. 

Unibaby 3,70 555,00 

40 510 UN bandeja de iogurte, com 6 unidades, 540g sabores variados. Unibaby 2,30 1.173,00 

43 150 UN 

lata de pêssego em calda, 450 g. pêssego colido, lavado, 
descaroçado, cortado e colocado em lata, com calda de açúcar quente 

e assim passa por um processo de pasteurização. não contém 
quantidades significativas de fibra alimentar, gorduras totais, 

gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 

G.B 8,15 1.222,50 

44 50 UN latas de ameixa em calda, peso drenado 400g. ingredientes: ameixa, 
água, e açúcar. não contém glúten. G.B 6,65 332,50 

45 50 UN latas de abacaxi em calda, peso drenado 400g. ingredientes: abacaxi, 
água, e açúcar. não contém glúten.  Xavante 7,18 359,00 

46 100 UN 
goiabada, 300g. produto em embalagens flow pack, facilita o 

manuseio e permite uma melhor visualização na gôndola. 
ingredientes goiaba e açúcar. não contém glúten.  

Amore 2,15 215,00 

47 50 UN 

barra de chocolate 1kg, para todo tipo de preparação, ideal para 
derreter, cobrir e moldar. cobertura fracionada que garante sabor e 

textura, não necessita de temperagem ou choque térmico, garantindo 
mais praticidade e agilidade no preparo das receitas e excelente 

brilho. não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

48 50 UN 

barra de chocolate branco 1kg, para todo tipo de preparação, ideal 
para derreter, cobrir e moldar. cobertura fracionada que garante 

sabor e textura, não necessita de temperagem ou choque térmico, 
garantindo mais praticidade e agilidade no preparo das receitas e 

excelente brilho. não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

49 15 UN caixa de doce suspiro, contendo 50 unidades cada Nutribom 14,80 222,00 
50 15 UN caixa de doce maria mole, contendo 50 unidades cada Nutribom 14,80 222,00 
51 40 UN caixa de doce de abóbora, contendo 50 unidades cada Nutribom 13,00 520,00 
52 15 UN pacote de doce de leite com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada Nutribom 8,85 132,75 
56 300 UN prato redondo de papelão laminado. medida aproximada de 23 cm. Ciapel 0,60 180,00 

60 150 UN pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto de sodio), 
iodato de potassio, anti-umectante, auui, conforme legislacao vigente União 0,90 135,00 

61 100 UN 

caixa de 63 gramas de caldo de carne, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, salsa, alecrim, louro, extrato de 
carne, cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, 

realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, 
aromatizante e corante 

Maggi 1,13 113,00 

62 100 UN 

caixa de 63 gramas de caldo de galinha, em tabletes. ingredientes: 
sal, gordura vegetal, amido, cebola, cúrcuma, alho, salsa, carne de 
galinha, pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato 

monossódico e inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural 
cúrcuma e caramelo iii. contém glúten. 1ª qualidade 

Maggi 1,13 113,00 

63 70 UN 

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, 
vinagre, sal, cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma 
xantana, acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio e 

aromatizantes. não contem glúten 

Sabore 2,74 191,80 

64 20 UN massa para lasanha que vai direto ao forno, embalagem com 500gr.  Izabela 4,85 97,00 

65 430 UN chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de 
erva-mate (ilex paraguariensis). D.Mille 3,40 1.462,00 

69 200 UN 

doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite 
pasteurizado padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, coco 
ralado, enzima betagalactosidase e conservador: sorbato de potássio. 

não contem glúten. 

Triângulo 4,35 870,00 

73 600 Dz 

ovos selecionados tipo 01, uma dúzia, de primeira qualidade, branco, 
extra, isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, 

sem rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão forte, com 
divisões celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

Central 4,68 2.808,00 

74 420 UN 

latas de 330gr de extrato de tomate, simples, concentrado. 
ingredientes: polpa de tomate, agua, sal, acido citrico e corante 
natural de urucum. validade por dois anos a contar da data de 

entrega. 

Bonare 1,88 789,60 

75 340 UN fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores 
variados  Schin 20,30 6.902,00 

76 30 UN galões com 20 litros de água mineral sem gás, com validade mínima 
de 02 meses. Cristal 10,00 300,00 

77 100 Cx. 
caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, padrão 

estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da saúde, com prazo 
de validade mínimo de 2 meses. 

Cristal 13,90 1.390,00 

78 200 UN 

água mineral, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal que apresente 
laudo de análise do órgão competente, entregues em embalagens de 
500ml tipo pet. a embalagem deverá conter especificado o local de 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de validade. 

Cristal 0,88 176,00 

79 205 Pct pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e 
acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. Mona 9,30 1.906,50 

81 130 Pct 

pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos 
sadios, coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e odores 

estranhos, enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: 
minimo de 6 meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

Sinhá 2,15 279,50 
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R$ 
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R$ 

82 470 Cx. 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa 

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

Nenê 3,25 1.527,50 

83 200 UN 

leite de coco – produto obtido de leite de coco, pasteurizado e 
homogeneizado, pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor 
característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem de 

plástico, com 200ml. com identificação na embalagem, dos 
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e 
validade. isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. 

validade mínima de 06 (seis) meses. 

Do Vale 2,48 496,00 

84 275 Pct leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite 
integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 8,30 2.282,50 

86 40 UN 
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes: 

sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), 
ovos, amido, corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

Roberta 2,58 103,20 

87 140 UN pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr Roberta 1,60 224,00 

90 110 UN 

macarrão parafuso, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 

enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme de 
milho, corantes naturais urucum e cúrcuma. contem glúten. 

Roberta 1,68 184,80 

91 300 UN 

pote de maionese, 500 gramas, ingredientes: água, óleo vegetal, 
vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de 

limão, acidulante acido lático, espessante goma xantana, conservador 
ácido sorbico, sequestrante edta, cálcio dissódico, corante páprica, 
aromatizante (aroma natural de mostarda) antioxidante bhte bha. 
não contem glúten. embalagem deve conter a data de fabricacao e 

vencimento. 

Purity 3,60 1.080,00 

93 300 UN 
requeijão; cremoso; embalado em copo hermeticamente fechado - 

copo 200 g. embalagem contendo informações do fabricante e 
registro no órgão competente. 

Latco 4,50 1.350,00 

94 112 UN 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto 
proveniente de graos sadios de milho nao danificados por insetos ou 
fungos e em bom estado de conservacao. a embalagem deve estar 

intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno 
transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo de 6 meses. 

data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

Amafil 1,78 199,36 

95 440 UN milho de pipoca, embalagem com 500gr Amafil 2,35 1.034,00 

96 200 UN 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, 
reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em 

recipiente metálico, hermeticamente fechado e esterilizado através de 
um processo térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação 

indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade 

Goiás 1,78 356,00 

97 440 UN 

latas de 200 gr (drenado) de milho verde em conserva, contendo 
graos inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. 

embalado em recipiente metalico, hermeticamente fechado e 
esterilizada atraves de processo termico, com validade de 3 anos da 

data de fabricacao indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

Goiás 1,45 638,00 

98 60 UN 

mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.: polvilho doce, 
gordura vegetal hidrogenada, leite em pó integral, condimento 

preparado sabor queijo romano (queijo, soro de leite em pó, gordura 
vegetal, maltodextrina, sal, proteína láctea e aromatizante), 

condimento preparado sabor queijo (soro de leite, sal, maltodextrina, 
amido de milho, amido de milho modificado, extrato de levedura em 

pó, realçador de sabor glutamato de sódio, substâncias aromatizantes 
naturais e idênticas ás naturais, antiumectantes fosfato tricálcico e 

dióxido de silício, acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó, 
realçador sabor glutamato monossódico, acidulante ácido láctico e 

antioxidante bht. não contem glutem 

Amafil 3,95 237,00 

99 610 UN óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 
900ml.  Leve 3,30 2.013,00 

100 100 UN embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: 
fermentado acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. Neval 1,55 155,00 

103 160 UN pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado Seleti 1,75 280,00 

105 150 Kg 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho 
e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 
polpa firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a 

norma tecnica de alimentacao. 

Bela Vista 2,29 343,50 

107 114 Kg 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão 

estar de acordo com as normas técnicas de alimentação 

Cialho 17,80 2.029,20 

108 50 UN 

quilos de limao tayti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de 
residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme 
e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 

tecnica de alimentacao. 

Bela Vista 4,80 240,00 

109 100 UN 

quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca, aparência viçosa e 
saudável - classificação/características gerais: deverá ser procedente 

de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o 
grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar 
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por 

qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência. não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes, 

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

Bela Vista 1,98 198,00 

110 150 UN quilos de repolho, verde claro, sem danificações. Bela Vista 2,49 373,50 
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111 130 Kg 

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

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

alimentacao. 

Bela Vista 4,64 603,20 

112 100 Kg 

pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, 
sendo de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação 
uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação.  

Bela Vista 5,98 598,00 

113 808 Kg 

banana nanica, um quilo, em pencas, de primeira qualidade, 
climatizada e fresca, tamanho médio, sem defeitos que afete sua 
aparência e conformação uniforme, em condições adequadas para 

consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas 
condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 

alimentação. 

Casaroto 1,55 1.252,40 

114 378 Kg quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. Bela Vista 1,98 748,44 

115 500 UN 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Bela Vista 1,90 950,00 

117 406 Mç 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de 

acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

Bela Vista 1,09 442,54 

118 240 UN 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar em conformidade 

com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

Bela Vista 2,45 588,00 

127 1580 Kg 

melancia, um quilo, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta 
e, suas condicoes deverao ser de acordo com a norma tecnica de 

alimentacao 

Bela Vista 1,39 2.196,20 

129 120 Kg 
 kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de 
cor e tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas.  

Bela Vista 6,99 838,80 

132 325 UN quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Friella 9,28 3.016,00 

133 600 UN quilos de mortadela, com atendimento às normas de saúde pública e 
agricultura   Aurora 11,45 6.870,00 

134 735 Kg quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Rohden 16,89 12.414,15 

137 300 UN 

quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em pedacos (conforme 
pedido), resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no 

maximo 5 % de gordura; embalada em saco plastico transparente de 
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar 

de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1º qualidade. 

Cezar 
Massagard 14,90 4.470,00 

138 60 Kg 

bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade embalado a vácuo 
livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, 
prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. 

conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. 

Palmali 15,90 954,00 

139 250 Kg 
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º qualidade e suas 

condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 
alimentacao. 

C Vale 5,48 1.370,00 

140 100 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens 
que contenham especificados o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação vigente, não 

podendo estar congelada. 

Cezar 
Massagard 9,95 995,00 

141 200 UN carne suína pernil, carne de 1ª qualidade. conforme registro no 
m.a.p.a. e s.i.f.- por kg 

Cezar 
Massagard 8,85 1.770,00 

142 300 Kg 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar 
de acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

Cezar 
Massagard 17,80 5.340,00 

143 180 UN 

quilos de lingüica toscana, 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. 

Friella 9,80 1.764,00 

144 420 UN frango inteiro congelado. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. - por 
kg C Vale 5,18 2.175,60 

146 190 UN 

quilos de carne de frango, peito, embalado e congelado. suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. embalagem deve conter data de fabricacao nao superior 
a 02 meses e data de vencimento. inspecionado pelo ministerio da 

agricultura. 

C Vale 6,95 1.320,50 

147 600 UN 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico transparente de 
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar 

de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

Cezar 
Massagard 15,88 9.528,00 
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149 20 UN 

embalagem em lata de 400 gr de cereal infantil, contendo no rótulo 
as informações nutricionais e os seguintes ingredientes: farinha de 
arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de 

sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas 
(vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, 

vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante 
vanilina: contém glúten e traços de leite. 

Nestlé 8,85 177,00 

150 70 UN 

caixa de cereal de milho, levemente crocante com açúcar, 
embalagem com aproximadamente 300 gramas. ingredientes: milho, 

açúcar, sal, extrato de malte, vitamina c, zinco, ferro, vitamina a, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina b1, vitamina b. contém glúten. 

Corn 
Sugar 7,90 553,00 

158 1000 UN 

suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. 
embalagem contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e 

vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. diversos 
sabores. 

Piko 4,50 4.500,00 

164 50 UN filtro de papel clássico nº 103, com 40 filtros. Brigita 2,85 142,50 

165 5 UN garrafa térmica de pressão para café com ampola de vidro, corpo em 
plástico, com alça, capacidade de 2,0 litro. Aladin 59,40 297,00 

167 100 UN pacote de prato descartável 21 cm, com 10 unidades. Forsest 1,89 189,00 

172 60 UN 
guardanapo de papel, com dois rolos, tamanho 22x20cm, pacotes 
com 02 rolos, cor branca, com 50 folhas cada rolo totalizando 100 

folhas 
Nobre 1,50 90,00 

174 30 UN coador para café com filtro permanente de nylon. Orient 2,85 85,50 

177 20 UN 

mamadeira com capacidade de armazenamento de 240ml, adaptada 
para o bico super,  semelhante aos seios da mãe em látex.  extremas 

facilidades para a higienização livre de bisfenol a. com selo do 
inmetro 

Orient 10,25 205,00 

182 30 UN bastonete, caixa com  c/ 75 unidades, antigerme, com algodão 100% 
puro, hastes flexíveis e inquebráveis Cotton 1,30 39,00 

188 30 UN balde de lenços umedecidos contendo 450 unidades de 20 cm x 12 
cm; Baby Bless 9,40 282,00 

193 80 UN aparelho de barbear, com três lâminas. Fiat 3,95 316,00 
Total geral de R$ 141.071,54  

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 405/2017 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 268/2017, homologado 
em 07/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 34.215,38 (Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Quinze 
Reais e Trinta e Oito Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios, 
materiais de copa, cozinha e higiene para os Centros de Atenção 
Psicossocial, SAMU e Secretaria de Assistência Social. 
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitári
o 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

19 1032 UN 
bolo pronto, sabores variados, com 

aproximadamente 700 grs, devendo conter na 
embalagem prazo de validade e data de fabricação.     

Dourapão 
 

3,89 4.014,48 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitári
o 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

151 170 UN 

massa pronta para pizza com 2 unidades, 
totalizando 400 gramas. ingredientes: semolina de 
trigo, gordura animal, fermento, sal, conservante 
propionto de cálcio e sorbato de potássio açúcar, 
melhorador de farinha e cisteína monoidratada. 

contém. contém glúten. 

Dourapão 5,37 912,90 

153 1.260 Kg 

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

mesmo dia da entrega. 

Dourapão 5,05 6.363,00 

154 408 Kg 

pão de leite - grande, 60 gr, tipo cachorro quente. o 
pão deve ser fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, 

parasitos e em perfeito estado de conservação, será 
rejeitado o pão queimado ou mal cozido. é permitida 

a fabricação de pão com farinha de trigo 
enriquecida com vitaminas e sais minerais. 

características organoléticas - aspecto - massa 
cozida - o pão deve apresentar duas crostas, uma 
interior e outra mais consistente, bem aderente ao 

miolo.  

Dourapão 8,45 3.447,60 

155 550 UN pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com 
prazo de validade mínimo de 06 dias  Dourapão 3,68 2.024,00 

156 70 UN 

pacotes de 300 gr de mini pãezinhos de leite, feitos 
com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal, 
ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite 

integral, estabilizantes lecitina de soja e estearoil 2-
lactil lactato de cálcio, conservador propionato de 

cálacio e acidulante ácido ascórbico.   

Dourapão 4,00 280,00 

157 20 UN unidades de 500gr. de pão caseiro, com prazo de 
validade mínimo de 06 dias. Dourapão 4,20 84,00 

199 350 Kg 

presunto fatiado, composto por carne suina, agua, 
sal, proteina de soja, açucar, regulador de acidez, 
estabilizantes, aromatizantes, aromas naturais, 

realçador de sabor, antioxidantes, conservadores, 
corante.  

Frimesa 15,44 5.404,00 

200 720 UN salgados assado. recheio podendo ser de frango, 
carne ou presunto e queijo. em média, 150 gramas.  Dourapão 1,30 936,00 

201 3.160 UN  pão de queijo assado sem recheio, peso de 100 
gramas.  Dourapão 1,55 4.898,00 

202 1030 UN  rosca doce grande, aproximadamente 500g.  Dourapão 3,68 3.790,40 

203 11 UN bolo confeitado pesando 5kg. contém recheio e 
cobertura.  Dourapão 120,00 1.320,00 

204 300 UN 

"mini panetone - porção de 80g, embalado 
individualmente em saco plástico. 

ingredientes:farinha de trigo enriquecida com ferro 
e acido fólico, açúcar, uvas passas, frutas 

cristalizadas, gordura vegetal, ovo liquido integral, 
gema de ovo, manteiga, extrato de malte, sal, 

aromatizante, conservantes: propionato de cálcio e 
acido sorbico, emulsificantes: mono e diglicerideos 

de ácidos graxos e corante sintético idêntico ao 
natural. contém glúten, pode conter traços de: 

farinha de soja, leite, gergelim, avelã, amendoim, 
amêndoas, castanha de caju, centeio e cevada."  

Dourapão 2,47 741,00 

Total geral de R$ 34.215,38 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   
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 Secretaria de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE

Edital de Credenciamento
A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 006/2017 para credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, para 
futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) 
empresa(s):

- Instituto de Prevenção e Diagnose S/S Ltda.
 
Prefeitura do Município de Cianorte, em 06 de abril de 2018.

Rodrigo Leonardi Pinto
Membro

Antonio Marques Silva Junior 
Membro

Aleks Sandro dos Santos
Membro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 006/2017 para credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, para 
futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) 
empresa(s):

- Clínica Lucas Stocco Ltda.
 
Prefeitura do Município de Cianorte, em 25 de abril de 2018.

Rodrigo Leonardi Pinto
Membro

Antonio Marques Silva Junior 
Membro

Aleks Sandro dos Santos
Membro
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