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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 002/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 16 de 
Agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo maior oferta. Obje-
to: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte. Valor 
Máximo: R$ 3.502.000,00 (três milhões, quinhentos e dois mil reais). Prazo de 
vigência: 8 (oito) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e de-
mais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.
pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-
tos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 
3619-6208, 3619-6209. Cianorte, 10 de Julho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 147/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de veículo 
tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fabrica, zero 
km, air-bag para os ocupantes da cabine, freio com ABS nas quatro rodas, mode-
lo do ano da contratação ou ano posterior, adaptado para ambulância de simples 
remoção. Credenciamento até 8h do dia 30 de Julho de 2018 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia 
30 de Julho de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 30 de Julho de 2018; 
oferecimento de lances a partir de 10h do dia 30 de Julho de 2018. O Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a 
quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 10 de 
Julho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 148/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de mate-
riais de consumo para execução do convênio nº 791096/2013 (brinquedos inte-
rativos, bolas, uniformes e outros). Credenciamento até 8h do dia 30 de Julho de 
2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até 10h30min do dia 30 de Julho de 2018; início da sessão às 10h30min do dia 
30 de Julho de 2018; oferecimento de lances a partir de 8h30min do dia 31 de Ju-
lho de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. 
Cianorte, em 10 de Julho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 146/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 25 de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contra-
tação de serviços de embuchamento de concha, cambagem, caster, alinhamento 
de caminhões e demais serviços correlatos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Julho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 621/2018 - 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, inscri-
ta 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$ 
4.499,55 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de maio de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 666/2018 - 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 M M LUCAS, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Av. Pernambuco, 89, Zona 03, CEP 87.209-104, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.049.432/0001-50.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 099/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break, marmitas, 
refrigerantes e lanches para as diversas Secretarias do município de Cianorte. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
32.273,00 (trinta e dois mil duzentos e setenta e três reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Julho de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 667/2018 - 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 V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com à Avenida Goiás, 1290, sala A, Zona 3, 
CEP 87.209-052, na cidade de Cianorte, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 25.454.301/0001-16.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 099/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break, marmitas, 
refrigerantes e lanches para as diversas Secretariasdo município de Cianorte 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.942,70 (onze mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Julho de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 670/2018 - 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 GOLDMEN HOTEL LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Av. Paraíba, 979, zona 3, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.761.450/0001-58.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 110/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para hospedagem de cantores e equipe mu-
sical, que farão shows no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as 
festividades, em comemoração ao 65º aniversário de Cianorte. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 21.520,00 
(vinte e um mil quinhentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Julho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 677/2018 - 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 ANA PAULA BRAGA BORNIA, residente 
e domiciliado na Rua Ipiranga 641, Centro, na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, CEP: 87200-254 portador da Cédula de Identidade 3.929.752-3 SSP/PR 
e CPF 749.256.609-34.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 72/2018.
OBJETO: Contratação de Ana Paula Braga Bórnia, credenciada através do Cha-
mamento Público n.º 005/2017 para prestação de serviços notariais, conforme 
tabela de emolumentos anexo ao edital de credenciamento. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
26.600,00 (vinte seis mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Julho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 72/2018

Processo 241/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a ANA PAULA BRAGA BORNIA, 
inscrito no CPF 749.256.609-34, referente à Prestação de serviços notariais, 
conforme tabela de emolumentos anexo ao edital de credenciamento, no mon-
tante de R$ 26.600,00 (vinte seis mil e seiscentos reais), com prazo de execução 
e vigência até 31/12/2018, 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 06 de Julho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 004/2018 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 304/2017, 
homologado em 11/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 21.916,20 (vinte e um mil, novecentos e dezesseis 
reais e vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais de Copa e 
Cozinha para Secretaria Municipal de Saúde. 
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$) 

1 360 Pct 
fósforo, pacote contendo dez caixas com 40 palitos, caixa de 

madeira, acendimento macio e seguro. embalagem com o 
selo do inmetro. pacote.  

Bila 1,73 
622,80 

3 3.120 Pct 

café torrado e moído, pacote com 500g, de 1ª qualidade, 
com selo de pureza da abic, identificação de lote e validade 
na embalagem, prazo de validade correspondente a 75% do 

prazo de fabricação. pacote. 

Brasil 6,69 

20.872,80 

14 48 UN 
porta filtro para café, com alça, base plana que permite 

apoio em qualquer recipiente, resistente, suporta filtro n.º 
103. unidade.  

Atalaia 7,55 
362,40 

15 20 UN coador de pano grande. medidas aproximadas 20 x 15 cm.  Orient 2,91 58,20 
TOTAL.................................................................................................................................................... R$ 21.916,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan  

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 56/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 36/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 15.554,55 (Quinze mil quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de itens de gêneros 
alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e 
acondicionamento, e material de higiene para a Secretaria de 
Assistência Social.  
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Empresa: TUBARÃO LICITAÇÕES 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$ 

1 22948 100 Cx. 

caixa de amido de milho - farinha feita do amido 
do milho, embalagem íntegra, de 500grs. o 

produto deverá apresentar validade mínima de 9 
meses da entrega. 

D’MILLE 3,85 385,00 

2 31924 300 Pct 

farinha pronta temperada 500g. ingredientes: 
farinha de milho, óleo vegetal de palma, cebola, 
alho, sal, pimenta vermelha, cebolinha verde, 

colorífico ( farinha de milho enriquecida com ferro 
e ácido fólico, óleo vegetal de soja e corante 
natural urucum), pimenta-do-reino preta, 

cominho, realçador de sabor glutamato 
monossódico e aromatizante. 

D’MILLE 3,35 1.005,00 

3 162 65 UN 

pacote de 500gr de colorau. po fino de coloracao 
avermelhada e sem presenca de sujidade e 

materiais estranhos. nao deve ser moido com 
sementes para nao dar coloracao escura ao 

molho. acondicionado em saco plastico. 

D’MILLE 3,65 237,25 

4 34472 60 UN 
pacote de pimenta do reino moída, embalagem 

com 500 grs, com data de fabricação e 
vencimento visiveis na embalagem. 

D’MILLE 15,60 936,00 

5 22975 65 Pct 

polvilho azedo - proveniente do amido de 
mandioca, embalagem de 500grs, fabricado a 

partir de matérias-primas sãs e limpas, livre de 
matéria terrosa e vegetais, embalagem de 500grs. 

D’MILLE 4,45 289,25 

6 34473 275 UN 

biscoito waffer recheado, embalagem de 140g. 
diversos sabores. ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, óleo 
de soja, leite desnatado em pó, sal, estabilizante 

lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato de 
sódio, corante caramelo, aromatizante, acidulante 
ácido cítrico. contem glúten, pode conter  traços 

de ovos, amemdoim e nozes. 

RENATA 1,60 440,00 

7 34475 450 UN 

pacotes de 370gr. de biscoito doce, acondicionado 
em embalagem dupla. ingredientes: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, 
sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e 

bicarbonato de amônio), melhorador de farinha 
(metabissulfito de sódio) estabilizante (lecitina de 
soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido 

cítrico). contém glutén. otima qualidade. 

RACINE 2,35 1.057,50 

8 27401 20 UN pacote de amendoim sem casca, 1 kg. D’MILLE 9,81 196,20 

10 23949 300 UN 

caixa de gelatina em pó de 35 gr, sabores 
variados; ingredientes: açúcar, gelatina, sal, 
vitaminas a,c,e, reguladores de acidez ácido 
fumárico e citrato de sódio, aromatizante, 

edulcorantes artificiais aspartame, ciclamato de 
sódio, sacarina sódica, acessulfame de potássio. 

ATALAIA 0,60 180,00 

19 5419 450 UN café torrado moído, de primeira qualidade. 
embalagem de 500gr CEREJA 7,45 3.352,50 

20 160 90 Pct 

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

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

223. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

D’MILLE 2,76 248,40 

21 15580 90 UN confete para granular, de chocolate, embalagem 
de 150g, com validade mínima de 12 meses 

DONA 
JURA 2,65 238,50 

23 170 150 UN 

pote de fermento em po quimico. 250 
gramas,ingredientes: amido de milho ou fecula de 

mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de 
sodio e carbonato de calcio. primeira qualidade. 

com prazo de validade minima de 06 meses. 

D’MILLE 5,30 795,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

24 18013 15 UN 

macarrão com ovos letrinhas, embalagem de 
500g. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e 
corantes naturais (cúrcuma e urucum). contem 

glúten. 

PRIMORI 3,15 47,25 

25 18014 30 UN 

macarrão com ovos tortilhone, embalagem de 
500g. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e 
corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem 

glúten. 

PRIMORI 2,75 82,50 

28 18016 30 UN orégano embalagem plástica de 100g D’MILLE 4,50 135,00 

43 26055 80 UN 

quilos de merluza embalado e congelado, suas 
condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação, embalagem deve conter 

data de fabricação não superior a 02 meses e 
data de vencimento. inspecionado pelo ministério 

da agricultura. 

MINERVA 19,81 1.584,80 

46 101 380 UN 

quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com 
informacoes nutricionais, inspecionada pelo sif e 
suas condicoes deverao estar de acordo com as 

normas tecnicas de alimentacao. 

PIONEIRO 4,85 1.843,00 

48 17526 200 UN unidade refresco em pó adoçado, pacote com 
30grs, sabores variados. ATALAIA 0,58 116,00 

50 23951 100 UN 
embalagem plástica com capacidade de 5 kg para 
conservação de alimentos em geladeira, freezer, 

com 100 unidades cada, em polietileno e atóxico. 

FLEXI 
FREEZER 5,80 580,00 

51 5422 70 UN fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. 
embalagem pacote com 10 caixas GABOARDI 2,20 154,00 

56 22974 30 Cx. 
palito de madeira - formato roliço, para higiene 

dental, medindo 6cm de comprimento, caixa com 
100 unidades. 

GABOARDI 0,55 16,50 

58 5627 160 UN 

pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 
65x40cm, cor branca, alvejado, com bainha, 
estampas variadas. características adicionais 

absorvente/lavável e durável 

MARTINS 2,93 468,80 

59 6480 70 UN papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. TERMICA 2,93 205,10 

61 17997 80 UN Absorvente com abas, embalagem com 8 
unidades. tripla proteção, cobertura suave. 

MULHER 
ATIVA 2,15 172,00 

65 26128 50 UN 
condicionador neutro fórmula suave, fragrância 

mel e erva cidreira, frasco com 350ml para 
cabelos normais a oleosos. 

SUAVE 7,25 362,50 

66 18032 70 UN 

creme dental, embalagem com 90 g. composição: 
1500 ppm de flúor, carbonato de cálcio, água, 

sorbitol, lauril sulfato de sódio, aroma, 
carboximetilcelulose, goma xantana, sacarina 

sódica, silicato de sódio, triclosan, metilparabeno, 
propilparabeno, bicarbonato de sódio, corante 
azul ci 74160, corante verde ci 74260. contém 

monofluorfosfato de sódio 

FREEDENT 2,20 154,00 

78 16021 50 Pct prendedor de roupas, de madeira, pacote com 12 
unidades. RELUZ 1,80 90,00 

79 41574 50 UN farinha de rosca - pacote com 500g, feita com pão 
de trigo triturado. D’MILLE 3,65 182,50 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 57/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 36/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 11.500,90 (Onze mil quinhentos reais e noventa 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de itens de gêneros 
alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e 
acondicionamento, e material de higiene para a Secretaria de 
Assistência Social.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

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

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

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

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

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

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

HULALA 1,69 473,20 

26 143 380 Pte 

potes de 500 gr, de margarina vegetal com 
sal, devendo ter validade de 6 meses apos a 
data de fabricacao. podendo conter vitamina 
e outras substancias permitidas, qualidade 
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio. 

CLAYBOM 2,15 817,00 

27 9845 100 UN 

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

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

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

dissódico. sem glúten. 

TCHETTO 2,85 285,00 

31 32466 150 Kg 

mandioca - pacote com 1 quilo, embalada em 
saco plástico de polietileno transparente, tipo 

branca/amarela, de primeira qualidade, 
raízes grandes, no grau normal de evolução 
no tamanho, sabor e cor próprio da espécie, 
uniforme, fresca, sem casca, inteiras, sem 

ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da 
maior parte possível de terra e corpos 

estranhos aderente à superfície externa e 
isenta de umiade, de acordo com a resolução 

n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA VISTA 2,47 370,50 

32 112 70 Kg 

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

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

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

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

BELA VISTA 5,15 360,50 

33 138 90 Kg 

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

deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

BELA VISTA 1,49 134,10 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

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

36 22971 90 Kg 

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

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

sacos plásticos de 1kg.  

BELA VISTA 2,99 269,10 

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

primeira qualidade. 
BELA VISTA 5,25 1.575,00 

44 23944 120 UN 

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

pedido) resfriada, de primeira qualidade, 
devendo conter o selo de inspeção sim e sie 

ou sif, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; embalada em saco plástico 

transparente de polietileno de até 2 kg cada, 
atóxico, com etiqueta informando peso, data 

de fabricação e validade.  

CEZAR 
MASSAGARDI 13,40 1.608,00 

45 416 150 UN 

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

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

inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

PALMALI 11,90 1.785,00 

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

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

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

68 431 50 UN 

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

gramas, contendo nome do fabricante e 
datas de fabricacao e vencimento, sendo a de 

fabricacao nao superior a 30 dias. 

LAILA 4,49 224,50 

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

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

70 41566 70 UN 

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

modificado, acidulante ácido cítrico, 
conservador sorbato de potássio, aroma 

natural de ketchup, espessante goma guar e 
realçador de sabor glutamato monossódico. 

não contém glúten.  400g.  

SABORE 3,72 260,40 

71 32443 150 Kg 

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

pedras e outras sujidades, em embalagem 
plástica transparente e atóxica, validade de 
no mínimo 6 meses após a data da entrega. 

LEDUAN 4,09 613,50 

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

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

EXTRATO DA ATA Nº. 58/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
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por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 36/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 2.172,00 (Dois mil cento e setenta e dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de itens de gêneros 
alimentícios, material de copa e cozinha, material de embalagem e 
acondicionamento, e material de higiene para a Secretaria de 
Assistência Social.  
Empresa: S.R. DUTRA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

49 5602 24 UN 

copo para água, caixa com 2500 unidades, 
plástico descartável, capacidade 180ml, em 

poliestireno transparente, não tóxico, com frisos 
e saliência na borda, peso por centena do copo 

igual ou superior a 220g e de acordo com norma 
nbr 14.865,  25 pacote com 100 unidades   

COPOPLAST 53,50 1.284,00 

52 5612 100 UN 

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

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

qualidade, acondicionado em embalagem 
plástica transparente, original do fabricante 

NOBRE 0,50 50,00 

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

hipoalergênico. 
SKALA 5,95 297,50 

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

hipoalergênico 
SKALA 5,80 290,00 

64 26127 50 UN 
shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e 

erva cidreira, frasco com 350ml para cabelos 
normais a oleosos. 

DESTRO 5,01 250,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2018. 
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Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 59/2018 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 43/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 52.850,00 (Cinquenta e dois mil oitocentos e 
cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de portas e janelas em 
metal e em vidro, entre outros acessórios em vidro para as secretarias 
em geral.  
Empresa: E.A. LEAL & LEAL 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 42137 1 UN 

porta de vidro temperado: 
Portas de vidro de correr, para fechar um vão como 
6,57m. (comprimento) x, 2,74m (altura), perfazendo 

aproximadamente  18m2. 
Para   preenchimento   da   metragem  total  do 

comprimento  do vão, deverá ser instalado 5 folhas  de  
vidro, móveis,  as quais, poderão  ser recolhidas num 

espaço reduzido, alojando-se todos os vidros 
paralelamente; 

As guias  sobre as quais irá correr as folhas de vidro, 
deverão ser instaladas embutidas e niveladas com  o 

piso; 
Deverá  ser  instalado um  reforço sobre o  forro, para 

fixar a guia superior dos vidros; 
Deverá  ser  instalado  um   puxador  e  um fechadura, 
com seu centro a 1m de altura e entregue 8 (oito) cópias 

de chaves; 
Deverá ser instalado um adesivo  branco de  20cm de 

largara  em toda a extensão do vidro, com seu centro a 
1m de altura; 

Deverá ser utilizado vidro temperado incolor, com 10 
mm de espessura; 

Deverá ser confirmada todas as medidas in loco. 

BLINDEX 10.000,00 10.000,00 

2 40748 106 M² 

Vidro 8 mm, temperado transparente, para janelas de 
correr e abrir e portas, com perfil em alumínio, vários 
tamanhos, instalado com trincos, fechaduras e demais 

materiais que se fizerem necessários, sem custo 
adicional de mão-de-obra. 

BLINDEX 145,00 15.370,00 

3 42521 75 M² 

Peça de janela para vidro temperado de 8mm, incolor, 
m2, com perfil alumínio, instalado com materiais que se 

fizerem necessários, sem custo adicional de mão-de-
obra. 

BLINDEX 240,00 18.000,00 

6 40750 120 M² 

Vidro canelado, vários tamanhos para portas e janelas, 
instalado com massa ou baguete e demais materiais que 
se fizerem necessários, sem custo adicional de mão de 

obra. 

UBV 64,00 7.680,00 

7 22021 40 M² 

Vidro liso, temperado transparente, 3mm vários 
tamanho para janelas e portas, instalado com massa ou 
baguete e demais materiais que se fizerem necessários, 

sem custo adicional de mão de obra. 

BLINDEX 45,00 1.800,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 60/2018 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 43/2018, 
homologado em 11/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 17.435,12 (Dezessete mil quatrocentos e trinta e 
cinco reais e doze centavos). 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de portas e janelas em 
metal e em vidro, entre outros acessórios em vidro para as secretarias 
em geral.  
Empresa: A. D. VAZ & 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$ 

4 42519 15 UN 

Porta de abrir em aço, 1 folha, 210cm de altura x 80cm 
de largura, com divisor horizontal, áreas para colocação 
de vidros, instalada com fechadura e dobradiça. Sentido 
de abertura conforme cada local.  

A.D.VAZ 235,20 3.528,00 

5 42520 8 UN 
Porta de correr em aço, 4 folhas, 210cm de altura x 
286cm de largura, com divisor horizontal, áreas para 
colocação de vidros, instalada com fechadura  

A.D.VAZ 1.738,39 13.907,12 
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