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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 075/18

 Abre crédito adicional especial autorizado pela Lei Municipal nº 
4.982/18, de 06 de junho de 2018, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
14.884,55 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classi-
ficação:
13.00. Secretaria de Assistência Social
13.03. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
13.03.288460000.007. Restituições de Convênios
3.3.30.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3000)………………R$1.403,32
3.3.30.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3807)………………R$13.481,23
 Total.............................................................................R$14.884,55
 Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os re-
cursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício de 2017, conforme definido no art. 43,§ 1º, I da Lei nº 4.320/64, na 
seguinte fonte:
 000 - Recursos Ordinários Livres…………....................R$1.403,32
 807 – Convênio PAIF ……………………………….....R$13.481,23
  Total..............................................................R$14.884,55
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

L     E     I     Nº 4.982/2018
Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
 L  E  I
 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicio-
nal suplementar no valor de R$ 14.884,55 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e 
quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que passará a fazer parte do orçamen-
to vigente sob a seguinte classificação:
13.00. Secretaria de Assistência Social
13.03. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
13.03.288460000.007. Restituições de Convênios
3.3.30.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3000)……………R$1.403,32
3.3.30.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3807)……....……R$13.481,23

 Total.........................................................................R$14.884,55 
 Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os 
recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial 
do exercício de 2017, conforme definido no art. 43,§ 1º, I da Lei nº 4.320/64, na 
seguinte fonte:
 000 - Recursos Ordinários Livres…………................R$1.403,32
 807 – Convênio PAIF ……………………………….R$13.481,23
 Total..........................................................................R$14.884,55
 Art. 3º O valor do crédito autorizado fica automaticamente atuali-
zado no Anexo III da Lei Municipal nº 4.937, de 20 de dezembro de 2017, que 
dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e no Anexo III da 
Lei Municipal nº 4.901, de 03 de julho de 2017, que dispõe sobre a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento do município de Cianorte 
para o exercício de 2018.
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 677/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CLINICA VETERINÁ-
RIA VITÃO S/S LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 88/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CLINICA VETERINÁRIA VITÃO S/S LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Av. América, 2300, fundos I, Zona de Armazém, na cidade 
de Cianorte, estado do Paraná, CEP 87207-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
21.724.173/0001-22, telefone (44) 3629-7732, neste ato representada por sua 
sócia administradora, a Sra. Juliana Cavasin Bevilaqua, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 9.055.026-8 SESP/PR e do CPF nº 066.369.259-81, e do 
CRMV/PR nº 09878 VP, residente e domiciliada em Cianorte/Paraná.
OBJETO: Contratação de empresa para atender e recolher cães de rua, realizan-
do tratamento veterinário, esterilização cirúrgica e alimentação durante a perma-
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nência dos mesmos no canil municipal.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vi-
gência até 01/06/2019. Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 423.360,00 
(quatrocentos e vinte e três mil e trezentos e sessenta reais). O contrato passa 
a ter o valor acumulado de R$ 1.210.720,00 (um milhão duzentos e dez mil e 
setecentos e vinte reais).
Cláusula Segunda:
14.04.20.541.0020.2.120 – Administração e manutenção do canil municipal 
339039 Fonte 000 (1250).
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de maio de 2018.
         Juliana Cavasin Bevilaqua Claudemir Romero Bongiorno
 CLINICA VETERINÁRIA VITÃO S/S LTDA     Prefeito
                    Contratada   Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 530/2018 - 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 SPAGOLLA & B. SILVA LTDA, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Rodovia PR 323, Km 224, Zona 03, CEP 87.209-400, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 04.548.849/0001-55.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 02/2018.
OBJETO: Aquisição de combustível etanol e Arla 32 para os veículos perten-
centes à frota do Município de Cianorte..
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 199,00 
(Cento e noventa e nove reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 538/2018 - 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 AURICLÍNICA – CLÍNICA DE CIRURGIA 
E CARDIOLOGIA S/S LTDA, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Pa-
raná, na Rua 19 de Dezembro, nº 122, Zona 01, CEP: 87.200-141, inscrita no 
CNPJ sob nº 02.422.876/0001-51.   
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 47/2018.
OBJETO: Contratação da empresa Auriclínica – Clínica de Cirurgia e Cardio-
logia S/S LTDA - ME, credenciada através do Chamamento Público nº 06/2017 
para prestação pela contratada de serviços na área de saúde na especialidade 
constante do anexo VIII do chamamento, exclusivamente nas instalações da 
Contratada.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 132.000,00 
(cento e trinta e dois mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 meses, a contar do dia 01/06/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 541/2018 - 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 CLÍNICA MÉDICA DE UROLOGIA DR. ANTÔNIO 
LTDA , com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua 19 de De-
zembro, 122, CEP 87.200-332, inscrita no CNPJ sob nº 18.463.525/0001-29.   
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 50/2018.
OBJETO: Contratação da empresa Clínica Médica de Urologia Dr. Antônio 
Ltda - Me, credenciada através do Chamamento Público nº 06/2017 para pres-
tação pela contratada de serviços na área de saúde na especialidade constante 
do anexo VIII do chamamento, exclusivamente nas instalações da Contratada.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 180.000,00 

(Cento e Oitenta Mil Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 meses, a contar do dia 01/06/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 542/2018 - 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 CLÍNICA LUCAS STOCCO LTDA, com sede na ci-
dade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Guararapes, 59, CEP 87.200-448, 
inscrita no CNPJ sob nº 16.567.079/0001-77.    
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 51/2018.
OBJETO: Contratação da empresa CLÍNICA LUCAS STOCCO LTDA, creden-
ciada através do Chamamento Público nº 06/2017 para prestação pela contratada 
de serviços na área de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chama-
mento, exclusivamente nas instalações da Contratada.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 meses, a contar do dia 01/06/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 543/2018 - 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 o LABORATÓRIO MENINO JESUS S/S LTDA, com 
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Av. Bahia, 106, CEP 87.200-
181, inscrita no CNPJ sob nº 80.909.161/0001-31.    
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 52/2018.
OBJETO: Contratação da empresa LABORATÓRIO MENINO JESUS S/S 
LTDA EPP, credenciada através do Chamamento Público nº 06/2017 para pres-
tação pela contratada de serviços na área de saúde na especialidade constante 
do anexo VIII do chamamento, exclusivamente nas instalações da Contratada.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 meses, a contar do dia 01/06/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 555/2018 - 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 FISIOFURQUIM S/S LTDA, com sede na cidade de Cia-
norte, Estado do Paraná, na Av. Dr. José Roberto Furquim de Castro, nº 229, 
CEP 87.200-111, inscrita no CNPJ sob nº 05.072.736/0001-99.    
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 64/2018. 
OBJETO: Contratação da empresa Fisiofurquim S/S LTDA, credenciada através 
do Chamamento Público nº 06/2017 para prestação pela contratada de serviços 
na área de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, ex-
clusivamente nas instalações da Contratada. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 204.000,00 
(Duzentos e quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 meses, a contar a partir do dia 01/06/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 47/2018

Processo 180/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou o AURICLÍNICA – CLÍNICA 
DE CIRURGIA E CARDIOLOGIA S/S LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
02.422.876/0001-51, credenciada através do Chamamento Público nº 06/2017 
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para prestação pela contratada de serviços na área de saúde na especialidade 
constante do anexo VIII do chamamento, exclusivamente nas instalações da 
Contratada, no montante de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), 
com prazo de execução de 12 meses e vigência de 14 meses, a contar do dia 
01/06/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 50/2018

Processo 183/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a CLÍNICA MÉDICA DE UROLO-
GIA DR. ANTÔNIO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.463.525/0001-29, 
credenciada através do Chamamento Público nº 06/2017 para prestação pela 
contratada de serviços na área de saúde na especialidade constante do anexo VIII 
do chamamento, exclusivamente nas instalações da Contratada, no montante de 
R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), com prazo de execução de 12 meses 
e vigência de 14 meses, a contar do dia 01/06/2018, mediante INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 
8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 51/2018

Processo 184/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou o CLÍNICA LUCAS STOCCO LTDA, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 16.567.079/0001-77, credenciada através do Cha-
mamento Público nº 06/2017 para prestação pela contratada de serviços na área 
de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, exclusiva-
mente nas instalações da Contratada, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais)., com prazo de execução de 12 meses e vigência de 14 meses, a contar 
do dia 01/06/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fun-
damento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 52/2018

Processo 185/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou o LABORATÓRIO MENINO JESUS 
S/S LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 80.909.161/0001-31, credenciada atra-
vés do Chamamento Público nº 06/2017 para prestação pela contratada de servi-
ços na área de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, 
exclusivamente nas instalações da Contratada, no montante de R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais), com prazo de execução de 12 meses e vigên-
cia de 14 meses, a contar do dia 01/06/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 64/2018

Processo 197/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou com FISIOFURQUIM S/S LTDA, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.072.736/0001-99, credenciada através do Cha-
mamento Público nº 06/2017 para prestação pela contratada de serviços na área 
de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, exclusiva-
mente nas instalações da Contratada, no montante de R$ 204.000,00 (Duzen-
tos e quatro mil reais), com prazo de execução de 12 meses e vigência de 14 
meses, a contar a partir do dia 01/06/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 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 
51/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 86/2018, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da 
merenda escolar
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: A. G. C. V. MER-
CADO LTDA como vencedora dos itens 7-23-30-46-47-53-59-62-65-66-75 no 
valor total de R$ 66.817,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e dezessete Reais); 
COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO LTDA - ME como vencedora dos itens 
44-87 no valor total de R$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta 
Reais);  COMÉRCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA como vencedora 
dos itens 48-49-50-51-52-54-55-56-57-58-60-61-63-64-67-68-69-70-71-72-73-
74-76-77-78-79-80 no valor total de R$ 298.347,20 (duzentos e noventa e oito 
mil, trezentos e quarenta e sete Reais e vinte Centavos); LACTONORTE IND. 
COM. DE LATICÍNIOS LTDA. como vencedora dos itens 42-81-82 no valor 
total de R$ 190.050,00 (cento e noventa mil e cinquenta Reais); MAQUEA E 
MAQUEA LTDA ME como vencedora dos itens 36-37-38-39 no valor total de 
R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos Reais); A PROMISSE C. DE 
M. MÉD. HOSPITALARES LTDA como vencedora do item 12 no valor total 
de R$ 5.210,00 (cinco mil e duzentos e dez Reais); SÃO MIGUEL ALIMEN-
TOS LTDA EPP como vencedora dos itens 6-11-17-21-22-24-26-28-29-32-33-
41-43-45 no valor total de R$ 116.064,00 (cento e dezesseis mil e sessenta e 
quatro Centavos); SIDNEI APARECIDO CHIARELI E CIA LTDA EPP como 
vencedora dos itens 1-8-9-16-19-25-27-31-34-83-84-85-86 no valor total de R$ 
330.791,50 (trezentos e trinta mil, setecentos e noventa e um Reais e cinquenta 
Centavos); TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP como vencedora dos itens 
2-4-5-10-13-14-18-20 no valor total de R$ 47.268,00 (quarenta e sete mil, du-
zentos e sessenta e oito Reais). 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 37/2018 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 06/2018, 
homologado em 08/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 91.440,00 (Noventa e um mil quatrocentos e 
quarenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Massa asfáltica 
PMFD e Tambor de emulsão asfáltica RL 1C. 
Empresa: MINERAÇÃO SÃO TOMÉ LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 240 Ton 

toneladas de massa asfaltica confeccionada a frio densa 
(pmfd) pré misturado a frio denso conforme faixa "f". do 

der pr (departamento de estradas e rodagem do estado do 
paraná). obs: a entrega deverá ser feita conforme 

solicitação do departamento de trânsito; a quantidade 
que será adquirida por viagem é de no máximo 5 

toneladas. (reservado cota).  

Mineração 
São Tomé 

R$ 
381,00 

R$ 
91.440,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 38/2018 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 06/2018, 
homologado em 08/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 96.200,00 (Noventa e seis mil e duzentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Massa asfáltica 
PMFD e Tambor de emulsão asfáltica RL 1C. 
Empresa: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 111 UN tambor de emulsao asfaltica rl-1c com 200 quilos. CA 650,00 72.150,00 

4 37 UN 
tambor de emulsao asfaltica rl-1c com 200 quilos 

(reservado cota). 
CA 650,00 24.050,00 

   TOTAL de R$ 96.200,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito
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Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 101/2018 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 86/2018, 
homologado em 22/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 26.174,00 (Vinte e seis mil cento e setenta e 
quatro reais). 
Objeto: Aquisição de materiais de construção para a manutenção e 
conservação dos diversos órgãos do Município.   
Empresa: A. GOMES COSTA & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
3 29815 569 m³ metros cúbicos de areia fina. Mineração Ilha Grande 46,00 26.174,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Maio de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 105/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 66.817,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e 
dezessete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: A. G. C. V. MERCADO LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Ite
m Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

7 157 1.200 Pct 

pacotes de 800gr de biscoito tipo pão de mel, tradicional. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido 

fólico, açúcar invertido, açúcar refinado, fermentos químicos, 
bicarbonato de sódio e amônio, aromatizante e acidulante acido 

cítrico. contem glúten. 

BOLAMEL 

6,99 
8.388,00 

23 27745 1.500 Lt 

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

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

pak de 01 litro. 

FRIMESA 

3,30 
4.950,00 

 

Ite
m Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

30 143 1.200 Pte 

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

vitamina e outras substancias permitidas, qualidade com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. 

PRIME 

2,14 
2.568,00 

46 418 1.200 Kg 

quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em 
embalagem própria contendo sua data de fabricação não 

superior a 02 meses, e data de vencimento. produto 
inspecionado pelo ministério da agricultura. 

ESTRELA 

4,40 
5.280,00 

47 116 3.500 Kg 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido 
e maduro, com polpa firme e intacta e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

 

2,20 
7.700,00 

53 128 2.500 Kg 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, 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. 

 

2,79 
6.975,00 

59 7499 1.500 Mç 

cebolinha, um maço, folhas verdes e sem defeitos, não de 
aparência murcha ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com 

no mínimo 15 unidades cada. os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

 

0,90 1.350,00 

62 17876 2.000 Mç 

couve folha - unidade (maço), tipo manteiga de tamanho médio, 
talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas 
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, 

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

 

2,60 5.200,00 

65 112 1.200 Kg 

goiaba, um quilo, sendo de primeira qualidade, fresca, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, 
tamanho e coloração uniforme, deverão ser bem desenvolvida e 

madura, isenta de enfermidades, isenta de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

 

3,98 4.776,00 

66 7482 1.800 Kg 

limão Taiti, um quilo, sendo de primeira qualidade, fresco, livre 
de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 

tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 
com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/1999. 

 

1,45 2.610,00 

75 118 4.600 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. 

 

3,70 17.020,00 

    TOTAL R$ 66.817,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 106/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e 
cinquenta Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Ite
m Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitári

o 
R$ 

Valor Total 
R$ 

44 100 5.000 Kg 

quilos de linguiça toscana, acondicionada em 
sacos de polietileno de 05 kg, devidamente 
fechados. carne e condimentos com aspecto 

normal, firme, sem umidade, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, mantidas em 

temperatura de refrigeração adequada e suas 
condições deverão estar de acordo com a nta-05 

(decreto 12486 de 20/1081978) 

Nobre – 
SIF 727 

8,40 
42.000,00 

87 9116 5.000 Kg 

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

percentual de água estabelecido pelo ministério 
de agricultura. possuir registro nos órgãos de 

inspeção sanitária. transporte fechado 
refrigerado conforme legislação vigente. o 

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

10 quilos e primária: 2kg aproximadamente 

Copacol 
– SIF 
516 

8,05 
40.250,00 

    TOTAL R$ 82.250,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 107/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 298.347,20 (duzentos e noventa e oito mil, 
trezentos e quarenta e sete Reais e vinte Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: COMÉRCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtd
e Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

48 132 1.5
00 Kg 

abobora cabotia, um quilo, sem defeitos que 
afetem sua aparência, de primeira qualidade, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio. suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicos de alimentação 

1,60 2.400,00 

49 131 2.0
00 Kg 

quilo abobrinha menina, sem defeitos que 
afete sua aparência, sendo de primeira 

qualidade, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica 
de alimentação. 

2,85 5.700,00 

 

Item Cód. Qtd
e Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

50 120 3.0
00 UN 

alface, de primeira qualidade, apresentando 
tamanho e conformação uniformes, devendo 

ser bem desenvolvida, firme e compacta, 
isenta de enfermidades, material terroso e 
umidade, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica 
de alimentação. unidade 

1,65 4.950,00 

51 124 1.8
00 UN 

alho: pacote de 01 (um) quilo: classificação/ 
características gerais: constituída de alho de 

ótima qualidade, sem defeitos, intactas, firmes 
e bem desenvolvidas. deverão apresentar 
coloração e tamanho uniformes e típica da 
variedade. os produtos deverão estar em 

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

10,84 19.512,00 

52 113 800 Kg 

quilos de acelga, fresca, de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformação 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e compacta, isentam de enfermidades, 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
bem como sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio, e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica 
de alimentação. 

3,20 2.560,00 

54 129 13.
000 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. 

1,31 17.030,00 

55 126 10.
000 Kg 

quilo de batatas graúdas, lisas e de boa 
qualidade e que tenham aproximadamente o 

mesmo tamanho. 
2,14 21.400,00 

56 134 1.8
00 Kg 

beterraba, um quilo, de primeira qualidade, 
firme, intacta e suas condições deverão estar 

de acordo com a norma técnica de 
alimentação. 

1,93 3.474,00 

57 109 1.0
00 Mç 

brócolis, um maço, de primeira qualidade, cor 
verde, apresentando tamanho e conformação 

uniforme, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio, e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica 
de alimentação. 

3,69 3.690,00 

58 127 5.5
00 Kg 

quilo de cebola graúda, sem defeitos ou 
machucados, que afetem sua aparência, sem 

brotos e com formação uniforme. 
1,90 10.450,00 

60 117 6.0
00 Kg 

cenoura extra, um quilo, sendo de primeira 
qualidade, com tamanho médio/grande, sem 

rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica (rachaduras e 
cortes), tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvida, as condições 
do produto deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

1,84 11.040,00 

61 108 2.0
00 Kg 

chuchu, um quilo, deverão ser de primeira 
qualidade, apresentando tamanho uniforme e 
suficientemente desenvolvido, estando livres 
de enfermidades, defeitos graves, sem danos 

de origem física ou mecânico oriundo do 
manuseio e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma técnica de alimentação. 

1,59 3.180,00 

63 122 1.2
00 UN 

couve-flor, unidade de cabeça, tamanho 
médio, de boa qualidade, apresentar tamanho 

e conformação uniforme, deverão ser bem 
desenvolvidas, firme e compacta, isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade, 
livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

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

unidade. 

5,39 6.468,00 
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Item Cód. Qtd
e Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

64 2296
5 180 Kg gengibre - raiz integrante da família das 

zingiberácea, embalagem plástica de 1kg. 6,79 1.222,20 

67 139 1.6
00 Kg 

laranja lima, um quilo, frescas e firmes, cor 
típica da fruta madura, sem dano físico e 

mecânico oriundo do manuseio, de 1º 
qualidade e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

4,99 7.984,00 

68 138 5.5
00 Kg 

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

deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

1,29 7.095,00 

69 1072
9 

13.
000 Kg 

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

devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa intacta e firme, sem danos físicos e 

mecânico oriundos do manuseio e transporte, e  
suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação  

4,59 59.670,00 

70 115 5.2
00 Kg 

quilos de mamão formosa, sendo de primeira 
qualidade, livre de sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração uniforme, 

devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 
polpa firme e intacta, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte 
e suas condições deverão estar de acordo com 

a norma técnica de alimentação. 

2,69 13.988,00 

71 110 500 Kg 

quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser 
de primeira qualidade, graúda, fresca, 
compacta e firme, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

7,89 3.945,00 

72 135 1.8
00 Kg 

maracujá azedo, um quilo, devendo ser de 
primeira qualidade, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e suas 
condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

7,69 13.842,00 

73 105 8.5
00 Kg 

melancia, um quilo, 1º qualidade, redonda, 
graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida e madura, com polpa firme 

e intacta e, suas condições deverão ser de 
acordo com a norma técnica de alimentação 

1,46 12.410,00 

74 1806
0 

8.0
00 UN 

quilos de melão, tamanho grande, viçoso e 
saudável, cor amarela, com polpa firme e 
intacta, livres de enfermidades, defeitos 
graves, sem danos de origem física ou 
mecânico oriundo do manuseio e suas 

condições deverão estar de acordo com a 
norma técnica de alimentação. 

1,77 14.160,00 

76 107 1.0
00 Kg 

pepino, um quilo, devendo ser de primeira 
qualidade, apresentando tamanho médio 
uniforme e suficientemente desenvolvido, 

estando livre de enfermidade, defeitos graves, 
sem danos de origem física ou mecânica 

oriundos do manuseio (rachadura, etc.) e suas 
condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

2,01 2.010,00 

77 114 2.5
00 UN 

repolho mole, unidade de cabeça, com 
tamanho médio, firme e compacto, de primeira 

qualidade, isenta de enfermidades, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como 

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

2,25 5.625,00 

78 7500 1.8
00 Mç 

salsinha, um maço, folhas verdes e sem 
defeitos, não de aparência murcha ou velha, 

sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 
15 unidades contadas na parte oposta ao das 

folhas, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

cvs-6/99, de 10/03/99. 

1,39 2.502,00 

 

Item Cód. Qtd
e Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

79 130 10.
000 Kg 

quilo de tomate a, porte médio/grande firme, 
intacto e grau médio de amadurecimento, de 

primeira qualidade. 
2,89 28.900,00 

80 104 1.8
00 Kg 

quilos de vagem, devendo ser de primeira 
qualidade, apresentando tamanho uniforme, 
sem danos físicos e mecânicos oriundo do 

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

7,30 13.140,00 

    TOTAL R$ 298.347,20   

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 108/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 190.050,00 (cento e noventa mil e cinquenta 
Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LATICÍNIOS LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Ite
m 

Có
d. Qtde Unid. Descrição 

Marca Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

42 95 20.000 Pct 
pacotes de 900 ml de bebida láctea, 

acondicionada em embalagem plástica, com 
validade não inferior a 10 (dez) dias. 

Lactonort
e 1,81 36.200,00 

81 94 63.750 Pct 

pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e 
padronizado, acondicionado em embalagem 

plástica de 1º qualidade. o produto devera ter 
validade não inferior a 03 (três) dias 

Lactonort
e 1,81 115.387,5

0 

82 377
45 21.250 Pct 

pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e 
padronizado, acondicionado em embalagem 

plástica de 1º qualidade. o produto devera ter 
validade não inferior a 03 (três) dias. 

(reservado cota) 

Lactonort
e 

1,81 38.462,50 

    TOTAL R$ 190.050,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 109/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos 
Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: MAQUEA E MAQUEA LTDA ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
It
e
m 

Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

36 182 2.500 Pct quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, 
congelada e embalada em pacotes de 01 kg. 

Maquea 
Polpas 8,80 22.000,00 

37 184 1.000 Pct quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, 
congelada e embalada em pacotes de 01 kg 

Maquea 
Polpas 8,25 8.250,00 

38 183 1.000 Pct quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, 
congelada e embalada em pacotes de 01 kg 

Maquea 
Polpas 7,55 7.550,00 

39 2247
7 1.000 Pct polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, 

congelada e embalada em pacotes de 01 quilo. 
Maquea 
Polpas 7,10 7.100,00 

    TOTAL R$ 44.900,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 110/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 5.210,00 (cinco mil e duzentos e dez Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES EIRELI 
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$ 

12 27740 100 Lta 

fórmula infantil sem lactose. lata de 400grs. formula infantil 
para intolerância a lactose, carboidrato (100% maltodextrina), 
isento de lactose, enriquecido com nucleotídeos, lcpufas, dha, 

ara, ácido linoleico e ácido alfa linoleico. 

Aptamil 
SL/ 

Danone 52,10 5.210,00 

    TOTAL R$ 5.210,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 111/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 116.064,00 (cento e dezesseis mil e sessenta e 
quatro Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: SÃO MIGUEL ALIMENTOS 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 
Unitári

o 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 8019 4.50
0 Pct 

arroz agulhinha tipo 1: de acordo com as nta 
02 e 33. tipo 1, longo fino, constituído de 
grãos saudáveis permitindo-se apenas até 
5% de grãos quebrados de acordo com a 

legislação vigente, com umidade máxima de 
12%, isento de matéria terrosa, de parasitos, 

de detritos animais e vegetais. validade 
mínima de 06 meses. embalagem: - primária: 

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

multifoliado, resistente, totalmente fechado 
com costura ou fardo plástico, atóxico, 

transparente, resistente, termossoldado com 
peso líquido total de 30(trinta)kg. Rotulagem: 

de acordo com a legislação vigente.   

VO 
GERALDA 

8,68 39.060,00 

11 12915 1.00
0 Pct 

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

(ilex paraguariensis). 1ª qualidade 

CHÁ DAS 
5 2,12 2.120,00 

17 158 500 Pct 
pacotes de 5 kg de farinha de trigo especial, 
enriquecida com ferro e acido fólico. produto 
obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. 

ANNIELA 
8,90 4.450,00 

21 169 3.20
0 Pct 

pacote de 01 kg de fubá de milho tipo 
mimoso. obtido de grãos sadios, coloração 

homogênea, ausência de matéria estranha e 
odores estranhos, enriquecido com ferro e 

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

NUTRI 
NOVO 

1,18 3.776,00 

22 5462 230 Pct 

leite em pó integral, embalagem de 400 gr, 
ingredientes: leite integral, lectina 

(emulsificante), vitamina a e d. não contém 
glúten. 

DANKY 

6,70 1.541,00 

24 154 500 Pct 

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

sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais 
urucum e cúrcuma. contém glúten. fabricada 
a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade. primária: sacos de 

polietileno atóxico, resistentes, 
termossoldado. validade mínima de 08 

meses. rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. 

TODESCHI
NI 

2,50 1.250,00 
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Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitári
o 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

26 153 1.00
0 Pct 

pacotes de 1kg de macarrão ave-maria, 
sêmola especial, seca, com ovos. 

ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico (43,2%), farinha de 
trigo comum enriquecida com ferro e acido 
fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 

corantes naturais urucum e curcuma. contem 
glúten. fabricada a partir de matérias-primas 
selecionadas sas, limpas e de boa qualidade. 

embalagem primaria: sacos de polietileno 
atóxico, resistentes, termossoldado, contendo 

peso liquido 1 kg. validade mínima de 08 
meses. rotulagem: de acordo com a 

legislação vigente. 

TIBAGI 

3,35 3.350,00 

28 31204 500 Pct 

macarrão tipo espaguete: sem ovos, seca, de 
acordo com as nta 02 e 49. fabricada a partir 
de matérias-primas selecionadas sãs, limpas 

e de boa qualidade. preparada no mínimo 
com 0,045gr de colesterol por quilo, sem 

adição de corantes. deverão apresentar após 
o cozimento cortes soltos de consistência 

macia, porém não papa ou pegajosa. livre de 
matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. embalagem: primária: 
sacos de polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado, contendo peso liquido de 01 
kg. validade mínima de 08 meses 

TODESCHI
NI 

3,33 1.665,00 

29 27746 500 Gr 

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

óleos vegetais líquidos e interesterificados, 
vitaminas (“e”, “a”, e “d”), estabilizante mono 

e diglicerídios e ácidos graxos e estéres de 
poliglicerol de ácido ricinoléico, conservadores 

benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma 

idêntico ao natural de manteiga), 
antioxidante tbhq e bht, corantes urucum e 

cúrcuma. não contém glúten. 

BECEL 

8,10 4.050,00 

32 7730 2.90
0 Cx. 

óleo refinado de soja. caixa contendo 20 
unidades com 900 ml cada: de acordo com as 

nta 02 e 50. validade mínima: 12 (doze) 
meses a partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data 

de entrega. 

SINHA 

3,20 9.280,00 

33 27744 100 Kg orégano: pacote de 01 quilo. Folhas frescas 
ou secas. 

SMA 23,00 2.300,00 

41 410 2.40
0 Pct sal refinado, iodado, para consumo 

domestico. embalagem contendo 01 kg.  
SAL BOM 0,63 1.512,00 

43 9117 5.00
0 Kg 

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

de percentual de água estabelecido pelo 
ministério de agricultura. possuir registro nos 

órgãos de inspeção sanitária. transporte 
fechado refrigerado conforme legislação 
vigente. o produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem 

secundária deverá ser em  caixa com 17 
quilos e primária: 2kg aproximadamente 

C. VALE 

6,79 33.950,00 

45 98 2.00
0 Kg 

quilo de coxa e sobrecoxa de frango, 
congelado, 1º qualidade e suas condições 
deverão estar de acordo com as normas 

técnicas de alimentação. 

C. VALE 

3,88 7.760,00 

    TOTAL R$ 116.064,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 112/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 330.791,50 (trezentos e trinta mil, setecentos e 
noventa e um Reais e cinquenta Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI E CIA LTDA EPP 
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 28982 50 UN 
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. 

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

CEPERA 
3,63 181,50 

8 28984 5.000 Pct 

biscoito cream cracker sem lactose. pacote de 400 
g. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio) e fermento biológico. 

dispensado da obrigatoriedade de registro m.s. 
conforme resolução 23/00 ANVISA. sem colesterol. 
sem lactose. contém glúten. isento de produtos de 

origem animal. 

LIANE 

2,91 14.550,00 

9 28985 4.500 Pct 

biscoito maisena sem lactose. pacote de 400 
g.ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura 
vegetal interesterificada, açúcar invertido, sal, 

fermentos químicos bicarbonato de sódio e 
bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja 
e aroma artificial de baunilha. Sem colesterol. sem 

lactose. contém glúten. isento de produtos de 
origem animal.  

LIANE 

2,89 13.005,00 

16 9115 4.500 Sa 

sache de 1,020 kg cada de extrato de tomate: 
embalagem secundária com 12 unidades. sem 

conservantes: de acordo com as nta 02 e 32. duplos 
concentrados, preparado com frutos, maduros 

escolhidos, sãos, sem pele e sementes. isento de 
fermentações e não indicar processamento 

defeituoso. podendo conter adição de 01(um)% de 
açúcar e 05(cinco)% de cloreto de sódio. 

apresentando substância seca, menos cloreto de 
sódio, mínimo 33%p/p. validade mínima de 12 

meses. 

CIAFRIOS 

4,05 18.225,00 

19 8017 7.500 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 

2,94 22.050,00 

25 152 1.500 Pct pacote de 01 kg de macarrão parafuso sêmola 
especial, seca, com ovos 

ROBERTA 2,60 3.900,00 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

27 5433 4.000 Pct 

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

farinha de trigo comum enriquecida com ferro e 
ácido fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 
corantes naturais urucum e cúrcuma. fabricada a 

partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e 
de boa qualidade. deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa. livre de matéria 
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 

vegetais. embalagem: primária: sacos de polietileno 
atóxico, resistentes, termossoldado, contendo peso 

líquido 01 kg. validade mínima de 08 meses. 
rotulagem: de acordo co 

ROBERTA 

2,98 11.920,00 

31 168 300 UN 

balde com 04 kg de massa pronta para pão de 
queijo, resfriada. ingredientes: fécula de mandioca, 

gordura vegetal, ovos, sal e queijo. isento de 
gordura trans. necessário estar de acordo com as 

normas do órgão de fiscalização vigente. 

SALES 

38,00 11.400,00 

34 9113 
22.00

0 UN 

pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. ing: 
farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais 
minerais, matérias primas de primeira qualidade. 

unidade. 

KI PÃO 

0,58 12.760,00 

83 96 7.500 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acém, cortada em 
pedaços ou moída (conforme pedido), resfriada, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; no 
máximo 5 % de gordura; embalada em saco 

plástico transparente de polietileno de ate 2 kg 
cada, atóxico; e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 1º 
qualidade. 

DISTRIBUIDOR
A DE CARNES 

MASSA 

10,49 78.675,00 

84 31634 2.500 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acém, cortada em 
pedaços ou moída (conforme pedido), resfriada, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; no 
máximo 5 % de gordura; embalada em saco 

plástico transparente de polietileno de ate 2 kg 
cada, atóxico; e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 1º 
qualidade. (reservado cota) 

DISTRIBUIDOR
A DE CARNES 

MASSA 

10,49 26.225,00 

85 19530 7.500 Kg 

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

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

2244/97).  

DISTRIBUIDOR
A DE CARNES 

MASSA 

11,79 88.425,00 

86 37747 2.500 Kg 

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

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

2244/97). (reservado cota) 

DISTRIBUIDOR
A DE CARNES 

MASSA 

11,79 29.475,00 

    TOTAL R$ 330.791,50    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 113/2018 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 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 47.268,00 (quarenta e sete mil, duzentos e 
sessenta e oito Reais). 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Ite
m Cód. Qtde Unid. Descrição 

Marca Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

2 2430
8 1.200 Pct 

pacote de 500 grs de aveia em flocos finos. 
ingredientes: aveia laminada em flocos finos, rico 

em fibras funcionais, proteínas e ferro. embalagem 
plástica. 

NATURALE 

3,79 4.548,00 

4 8022 3.800 Pct 

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

fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos 
e de detritos animais e vegetais. aparência, cor e 

cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. 
validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: 

saco de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso liquido de 05 

(cinco)kg. Secundária: fardo de papel multifoliado, 
resistente, totalmente fechado com costura 

resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, 
resistente, termossoldado com peso liquido total de 

30(trinta)kg. 

DOCE SUCAR 

6,85 26.030,00 

5 8023 1.720 Pct 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. 
produto amiláceo extraído do milho. preparado a 
partir de matérias primas sãs, limpas e isentas de 
matéria terrosa e parasitos. livre de fermentação, 

não podendo estar rançoso e com umidade máxima 
de 14,0%p/p. validade mínima de 12 meses. 

embalagem: - primária: fardo de papel multifoliado, 
resistente, totalmente fechado com costura 
resistente com peso liquido de 01(um) quilo. 

Secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg.  

D´MILE 

1,75 3.010,00 

10 3120
3 80 Pct 

camomila flor - embalagem de 250 grs. ingredientes 
capítulos florais 100% naturais. flor seca devendo 
ser de primeira qualidade, suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de 
alimentação 

D´MILE 

6,80 544,00 

13 160 800 Pct 

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

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

não contem glúten. 1ª qualidade. 

D´MILE 

1,99 1.592,00 

14 9114 700 Pct 

pacotes de 500 grs de colorífico: de acordo com as 
nta 02 e 85. constituído de uma mistura de fubá ou 
farinha de mandioca com urucum em pó ou extrato 

oleoso de urucum, sal e óleos comestíveis. 
aparência: pó fino. cor: alaranjada. validade mínima 

de 12 meses 

D´MILE 

1,79 1.253,00 

18 8021 2.500 Pct 

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

fabricada a partir de metias-primas sãs e limpas. 
produto obtido pela ligeira torração da raladura das 

raízes de mandioca, previamente descascada, 
lavada, e isenta de cianeto. livre de matéria terrosa, 
de parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
não podendo estar fermentada, rançosa e ter, no 

máximo, 14% p/p de umidade. validade mínima 12 
meses.  embalagem: - primária: pacote de 

polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou 
em filme de poliéster metalizado com polietilene, 

embalagem com 500grs 

D´MILE 

3,35 8.375,00 

20 1786
8 400 Frc 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, 
seco, instantâneo composto de pirofosfato ácido de 
sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio, 

hermeticamente fechada. com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, informações nutricionais, número de 

lote, quantidade do produto. deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data 

de entrega. resolução - cnnpa nº 38, de 1977. 
embalagem com 250grs.  

D´MILE 

4,79 1.916,00 

    TOTAL R$ 47.268,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 454/2017 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 292/2017, 
homologado em 08/12/2017. 
Valor Homologado: R$ 11.645,80 (Onze mil seiscentos e quarenta e cinco 
reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para 
profissionais da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, 
Centro de Atenção Psicossocial e Centro de Atenção Psicossocial 
Infantil.  
Empresa: G. BERGAMASCO & GUILHERME 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$ 

11 9 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com dois 
bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, bordada 

frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 

vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 cores). 
tamanho p. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 54,20 487,80 

12 35 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com dois 
bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, bordada 

frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 

vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 cores). 
tamanho m. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 54,20 1.897,00 

13 16 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com dois 
bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, bordada 

frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 

vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 cores). 
tamanho g. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 54,20 867,20 

14 9 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com dois 
bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, bordada 

frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 

vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 cores). 
tamanho gg. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 63,90 575,10 

15 3 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com dois 
bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, bordada 

frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 

vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 cores). 
tamanho exg. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 63,90 191,70 

16 2 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 36. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 76,00 

17 16 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 38. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 608,00 

18 16 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 40. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 608,00 

19 14 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 42. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 532,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

20 10 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 44. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 380,00 

21 6 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 46. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 228,00 

22 10 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 48. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 380,00 

23 4 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 2% 
elastano, com cós, passante, fechamento com botão e 

ziper. no tamanho 38. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 152,00 

24 14 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 2% 
elastano, com cós, passante, fechamento com botão e 

ziper. no tamanho 40. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 532,00 

25 10 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 2% 
elastano, com cós, passante, fechamento com botão e 

ziper. no tamanho 42. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 380,00 

26 8 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 2% 
elastano, com cós, passante, fechamento com botão e 

ziper. no tamanho 44. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 304,00 

27 6 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 2% 
elastano, com cós, passante, fechamento com botão e 

ziper. no tamanho 46. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 228,00 

28 4 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 2% 
elastano, com cós, passante, fechamento com botão e 

ziper. no tamanho 48. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 152,00 

35 100 UN unidade de chapéu em brim cor chumbo (tipo cataovo) 
com botão de pressão dos lados e cordão 

PONTO DOS 
UNIFORMES 16,97 1.697,00 

36 100 UN unidade de bonés em brim cor chumbo (tipo legionário 
com proteção de pescoço destacável). 

PONTO DOS 
UNIFORMES 13,70 1.370,00 

   TOTAL DE R$ 11.645,80    

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

Prefeito 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 372/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS, 
ORIUNDO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2017. 
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: 
AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Vinte e um de Abril, 
417, Parque Industrial IV, CEP 87.111-705, na cidade de Sarandi, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.210.069/0001-14, telefone 
(44) 3028-6766, Email: marcia@eletroluz.net ,neste ato representada por 
seu procurador, o Sr. Paulo Sérgio Cardoso, portador da Cédula de 
Identidade 5.725.054-2 SSP/PR e do CPF 017.933.529-41, residente e 
domiciliado em Maringá/PR. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Extensão de Rede 
de Baixa Tensão em vários trechos. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato o valor de 
R$ 15.219,46 (quinze mil duzentos e dezenove reais e quarenta e seis 
centavos), referente à serviços não previstos anteriormente. O valor 
acumulado do contrato passa a ser R$ 77.619,46 (setenta e sete mil 
seiscentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos). 
Cláusula Segunda: 
Dotação orçamentária:  

Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Reduzido 

0704 15 451 0022 1 011 Obras e instalações 449051 3507 2953 

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, 30 de maio de 2018. 
     Paulo Sérgio Cardoso                         Claudemir Romero Bongiorno 
AMAURI VICENTE DOS ANJOS  
– MATERIAIS ELÉTRICOS                                             Prefeito 
                 Contratada                                                          Contratante 

  

 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 532/2018-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado nº 7797, de 24/05/2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal, CLAUDIA DE 
OLIVEIRA referente ao Contrato por Prazo Indeterminado, Regime C.L.T., no 
qual exerce o emprego público de ENFERMEIRO, da Secretaria Municipal de 
Saúde, a partir de 03 de junho de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 533/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 06 de abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de feve-
reiro de 2014,
  RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, CLAUDIA DE OLIVEIRA FULANETTO, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de ENFERMEIRO, do grupo ocupacional de saúde, do 
regime estatutário da lei nº 1.267/90, de 11 de setembro de 1990, do Regime Ju-
rídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, perceben-
do vencimento atribuído ao grau G 70 da tabela de vencimentos do município, a 
partir do dia 04 de junho de 2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, 
convoca a pessoa abaixo nominada, para comparecer na Divisão de 
Recursos Humanos, a fim de providenciar a documentação necessária para 
nomeação para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso 
Público realizado em 08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 
001/2015, de 18 de Agosto de 2015. 

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

O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do 
Município no dia 21 de Junho de 2018, sito na Av. Goiás, (Antigo PA) 
Cianorte-PR, às 14h:30min, munido de Atestado Médico de Saúde 
Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e os exames abaixo 
relacionados.     
CARGO: PSICÓLOGO 
NOME        CLASSIFICAÇÃO  
NÁJARA CRISTINA PORTUGUÊS COL    27º 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 

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

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

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

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

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

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

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

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

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

 

 Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

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

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

 
 

Cianorte, 07 de Junho de 2018. 
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 28 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte 
– Paraná, CMDCA, em reunião extraordinária realizada no dia 28 de maio de 
2018, às 08h30min, no salão social da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 88, 
inciso II da Lei Federal nº 8.06/90 e Lei Municipal nº 3.467/10:
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a inscrição do Programa de Qualificação Profissional do Muni-
cípio de Cianorte que será desenvolvido em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial-SENAI, para adolescentes de quinze anos a dezessete 
anos, contemplando os cursos de qualificação profissional Noções de Mecânica 
de Motocicleta, Torneiro Mecânico e Instalação e manutenção de Ar condicio-
nado SPLIT.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 28 de maio de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 28 DE MAIO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte 
– Paraná, CMDCA, em reunião extraordinária realizada no dia 28 de maio de 
2018, às 08h30min, no Salão Social da Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 88, 
inciso II da Lei Federal nº 8.069 /90 e Lei Municipal nº 3.467/10:
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a atualização do Plano de Ação e Plano de Aplicação referen-
te à Deliberação nº 081/2016 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Estado do Paraná - CEDCA/PR, visando o Fortalecimen-
to de Programas de Qualificação Profissional para adolescentes, no valor de 
R$100.000,00 (cem mil reais) e ratifica os dados contidos na Folha de Rosto 

Secretaria de Assistência Social

(Anexo I da Deliberação nº 081/2016 - CEDCA/PR).
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Cianorte, 28 de maio de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 235/2018 

PROPRIETÁRIO: OSVALDO ALVES 
LOCALIZAÇÃO: Z: 01   Q: 82  D: 21 

 

 
 

 
 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 05/06/2018 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 236/2018 

PROPRIETÁRIO: BELA VISÃO LOTEAD. E INCORP. S/C LTDA 
LOCALIZAÇÃO: Z: 59   Q: 08  D: 06 

 
 
 

 
 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 05/06/2018 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 238/2018 

PROPRIETÁRIO: GENIVALDO GOMES DE MENEZES 
LOCALIZAÇÃO: Z: 83   Q: 10  D: 09 

 

 
 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 05/06/2018 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 240/2018 

PROPRIETÁRIO: VALTER BENTO DA SILVA 
LOCALIZAÇÃO: Z: 102   Q: 02  D: 17 

 

 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 05/06/2018 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 244/2018 

PROPRIETÁRIO: ANDREI DO NASCIMENTO 
LOCALIZAÇÃO: Z: 88   Q: 10  D: 02 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 05/06/2018 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 245/2018 

PROPRIETÁRIO: JORGE ROBSON RIZZO 
LOCALIZAÇÃO: Z: 88   Q: 18  D: 15 

 

 
 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 05/06/2018 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 248/2018 

PROPRIETÁRIO: ROBSON APARECIDO SILVA COMINATO 
LOCALIZAÇÃO: Z: 107   Q: 02  D: 07 

 

 
 

 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 05/06/2018 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº 007/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento 
administrativo denominado Registro de Preços realizado por esta 
instituição mediante Pregão Presencial sob o nº 008/2018, homologado em 
16/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 6.605,35 (seis mil, seiscentos e cinco reais e trinta 
e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de Gêneros 
Alimentícios e Materiais de Copa e Cozinha para a Câmara Municipal de 
Cianorte.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA -EPP.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 05/06/2019. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
Item 

 
Qtde Especificações 

 
Valor unitário 

registrado  
 R$  

 
Valor total 
registrado   

R$  

 
 

Marca proposta  

 
 

01 

 
 

70 

Açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, 
na cor branca. Embalagem de 5 kg em 
polietileno, contendo dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, validade mínima de 03 meses da 
data de entrega, de acordo com as normas 
e/ou resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

 
 
 

7,35 
 

 
 
 

514,50 

 
 
 

CRISTALMAR 

 
02 

 
130 

Pacotes de 400gr. de biscoito água e sal, 
acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico (vitamina b9), gordura 
vegetal hidrogenada, sal, açúcar invertido, 
extrato de malte, fermento químico 
(bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, 
pirofosfato acido de sódio), estabilizante 
lecitina de soja e melhorador de farinha 
(metabissulfito de sódio e protease), contendo 
glúten, e podendo conter tracos de leite. 
aparência: massa bem assada. cor, cheiro e 
sabor próprios. validade: mínima de 03 meses 
da data de entrega. rotulagem: de acordo com 
a legislação vigente. Ótima qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,80 

 
 
 
 
 
 
 
 

494,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIANE 

 
03 

 
50 

Pacotes de 400gr. de biscoito doce, 
acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico (vitamina b9), açúcar, 
amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de 
malte, sal, fermentos químicos bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio, estabilizante 
lecitina de soja e aromatizantes. Contém 
glúten. Aparência: massa bem assada, sem 
recheio e sem cobertura. cor, cheiro e sabor 
próprios. Validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. Rotulagem: de 
acordo com a legislação vigente. Ótima 
qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 

3,80 

 
 
 
 
 
 
 

190,00 

 
 
 
 
 
 
 

LIANE 

04 200 

Pacotes de 400 gr. de rosquinha de coco. 
Acondicionado em embalagem dupla farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido de milho, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, coco ralado, fermentos 
químicos, aroma artificial de coco. Cor, cheiro 
e sabor próprios. Validade: mínima de 03 
meses a contar da data de entrega. 
Rotulagem: de acordo com a legislação 
vigente. Ótima qualidade. 
 

 
 
 
 
 

3,90 

 
 
 
 
 

780,00 

 
 
 
 
 

PARATI 

 
Item 

 
Qtde Especificações 

 
Valor unitário 

registrado  
 R$  

 
Valor total 
registrado   

R$  

 
 

Marca proposta  

05 60 
Filtro de papel para café, tamanho 103, com 
dupla costura lateral. Caixa com no mínimo c/ 
28 unidades. 

 
3,05 

 
183,00 

 
 

 
BRIGITA 

06 170 
Café torrado e moído, pacote com 500g, de 
1ª qualidade, identificação de lote e validade 
na embalagem, prazo de validade mínima de 
03 meses a contar da data de entrega. 

 
7,90 

 
1.343,00 

 

 
CIANORTE 

 
07 

 
45 

Chá de erva mate queimado, caixa com 
250g, identificação de lote e validade na 
embalagem, prazo de validade mínima de 03 
meses a contar da data de entrega. 

 
 

5,70 

 
 

256,50 

 
 

D’MILE 

08 100 

Caixa de chá, sabores diversos, embalagem 
com no mínimo 10 saches, identificação de 
lote e validade na embalagem, prazo de 
validade mínima de 03 meses a contar da data 
de entrega. 

 
 

3,40 

 
 

340,00 

 
 

LEÃO 

 
09 

 
14 

Potes de 500 gr, de margarina vegetal com 
sal, podendo conter vitamina e outras 
substancias permitidas, qualidade com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Prazo de 
validade mínima de 03 meses a contar da data 
de entrega. 

 
 
 

4,15 

 
 
 

58,10 

 
 
 

DORIANA 

10 03 

Copo para café, caixa com 5000 unidades, 
plástico descartável, capacidade 50 ml, em 
poliestireno branco, não tóxico, com frisos e 
saliência na borda, peso por centena igual ou 
superior a 72g e de acordo com norma nbr 
14.865. acondicionados em sacos plásticos 
com 100 unidades cada. 

 
 
 
 

79,80 
 
 

 
 
 
 

239,40 

 
 
 
 

COPOMAIS 

12 05 

Garrafa térmica, de mesa, para uso e 
transporte na vertical, conservação térmica de 
líquidos quente e frio, sistema de bomba, jato 
forte e preciso, com alça acoplada a tampa, 
revestimento externo em polipropileno, ampola 
de vidro, 1,8 litros de capacidade. Unidade. 

 
 
 

72,40 

 
 
 

362,00 

 
 
 

TERMOLAR 

13 03 
Adoçante Dietético Líquido, Frasco com 100 
ml. Prazo de validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. 

 
2,95 

 
 

 
8,85 

 
 

 
ADOCYL 

 

14 170 
Galões com 20 litros de água mineral sem 
gás, com validade mínima de 03 meses a 
contar da data de entrega. 

 
10,80 

 
1.836,00 

 
FIORELLI 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 06 de 
junho de 2018. 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº 006/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento 
administrativo denominado Registro de Preços realizado por esta 
instituição mediante Pregão Presencial sob o nº 007/2018, homologado em 
16/05/2018. 
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Valor Homologado: R$ 2.052,00 (dois mil e cinquenta e dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa para 
prestação de serviços de corte de grama na sede da Câmara Municipal 
de Cianorte.  
Empresa: RODRIGO H. JULIATE-ME   
Prazo da Ata de Registro de Preços: 05/06/2019. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações 
Valor unitário 

registrado 
R$ 

Valor total 
registrado 

R$ 

01 12 

Serviço de corte de grama na sede da Câmara Municipal de 
Cianorte, com área estimada em 505 m2 por mês, sendo o 

passeio público, floreiras e demais áreas ajardinadas, devendo 
a contratada após o término do serviço retirar a grama cortada, 
folhagens e demais detritos para descarte em local apropriado. 

171,00 2.052,00 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 06 de 
junho de 2018. 
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