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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 108, DE 2 DE AGOSTO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando as disposições da Lei Municipal nº. 4.066/2013, de 11 de Junho de 
2013, alterada pela Lei 4.503/15 de 18 de Março de 2015 que instituiu as Tabelas 
Complementares do Sistema de Informações Ambulatoriais/Sistema Único de 
Saúde – SIA/SUS Municipal e Sistema de Informações Hospitalares/Sistema 
Único de Saúde – SIH/SUS Municipal;

Considerando a Resolução nº 01/2018 do Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde Centro Noroeste do Paraná, publicada em 12 de janeiro de 2018;

D   E   C   R   E   T   A

Art. 1º. Ficam incluídos na Tabela Municipal do Sistema de Informações Am-
bulatoriais – SIA/SUS e na Tabela do Sistema de Informações Hospitalares/
Sistema Único de Saúde – SIH/SUS Municipal, criada pela Lei Municipal n.º 
4.066/13, de 11 de Julho de 2.013, os procedimentos e seus respectivos valores, 
conforme abaixo discriminados:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C í v i c o  E d n o  G u im a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C ia n o r t e  –  P R  

F o n e / F a x :  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 2 0 0  –  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 3 0 0  
ww w. c ia n o r t e . p r . g o v . b r  

 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO Valor SUS 

408060719 VIDEOARTROSCOPIA 300,00 

0091010283 TRATAMENTO COM APRELHO GESSADO DE PÉ TORTO CONGENITO 
(MEDICO) 60,00 

0091010284 TRATAMENTO COM APRELHO GESSADO DE PÉ TORTO CONGENITO 
( HOSPITALAR) 30,00 

303090030 INFILTRAÇÃO DE SUBSTANCIAS EM CAVIDADE SINOVIAL 
(ARTICULAÇÃO, BAINHA) 50,00 

702060011 CATETER DUPLO J 180,00 

  

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 2 de agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DECRETO Nº 110, DE 3 DE AGOSTO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são atribuídas por Lei; e

Considerando a autorização contida no art. 9º da Lei Municipal nº 2.412, de 3 
de dezembro de 2003, combinada com a Lei Municipal nº 2.541, de 24 de maio 
de 2005;

Considerando o disposto no § 2º do art. 97 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 e Resolução ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010;

D   E   C   R   E   T   A

Art. 1º. Para fins de atendimento ao princípio da capacidade econômica do con-
tribuinte, o valor da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Públi-
ca – CIP, relativamente a imóveis edificados ou não, ligados diretamente à rede 
de distribuição de energia elétrica, deverá ser calculado a partir de janeiro de 
2019, com observância dos percentuais de desconto constantes da tabela abaixo, 
incidentes sobre a Unidade de Valor de Custeio – UVC:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C ív ic o  E d n o  G u im a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C ia n o r t e  –  P R  

F o n e / F a x :  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 2 0 0  –  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 3 0 0  
ww w. c ia n o r t e . p r . g o v . b r  

 
 

CLASSE: RESIDENCIAL   
INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   

0-70 100,000000000 
71-90 88,458254070 
91-120 81,113508090 
121-150 75,910978901 
151-200 67,024305600 
201-250 58,719555300 
215-300 53,824439800 
301-350 47,768535000 
351-500 39,318399449 
501-700 25,765591895 
701-1000 11,119816751 
1001-1500 5,917287562 
1501-2000 0,000000000 
A PARTIR DE 2000 0,000000000 
CLASSE: INDUSTRIAL   

INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   
0-30 91,649721635 
31-50 88,458254070 
51-70 82,206475680 
71-90 75,910978901 
91-120 70,708449712 
121-150 64,412951360 
151-200 55,013423794 
201-250 49,767176216 
251-300 39,318399449 
300-351 25,765591895 
351-500 11,119816751 
501-700 5,917287562 
701-1000 0,000000000 
1001-1500 0,000000000 
1501-2000 0,000000000 
2001-3000 0,000000000 
A PARTIR DE 3000 0,000000000 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C ív ic o  E d n o  G u im a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C ia n o r t e  –  P R  

F o n e / F a x :  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 2 0 0  –  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 3 0 0  
ww w. c ia n o r t e . p r . g o v . b r  

 
 

CLASSE: RESIDENCIAL   
INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   

0-70 100,000000000 
71-90 88,458254070 
91-120 81,113508090 
121-150 75,910978901 
151-200 67,024305600 
201-250 58,719555300 
215-300 53,824439800 
301-350 47,768535000 
351-500 39,318399449 
501-700 25,765591895 
701-1000 11,119816751 
1001-1500 5,917287562 
1501-2000 0,000000000 
A PARTIR DE 2000 0,000000000 
CLASSE: INDUSTRIAL   

INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   
0-30 91,649721635 
31-50 88,458254070 
51-70 82,206475680 
71-90 75,910978901 
91-120 70,708449712 
121-150 64,412951360 
151-200 55,013423794 
201-250 49,767176216 
251-300 39,318399449 
300-351 25,765591895 
351-500 11,119816751 
501-700 5,917287562 
701-1000 0,000000000 
1001-1500 0,000000000 
1501-2000 0,000000000 
2001-3000 0,000000000 
A PARTIR DE 3000 0,000000000 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C ív ic o  E d n o  G u im a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C ia n o r t e  –  P R  

F o n e / F a x :  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 2 0 0  –  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 3 0 0  
ww w. c ia n o r t e . p r . g o v . b r  

CLASSE: COMERCIAL   
INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   

0-30 91,649721635 
31-50 88,458254070 
51-70 82,206475680 
71-90 75,910978901 
91-120 70,708449712 
121-150 64,412951360 
151-200 55,013423794 
201-250 49,767176216 
251-300 39,318399449 
300-351 25,765591895 
351-500 11,119816751 
501-700 5,917287562 
701-1000 0,000000000 
1001-1500 0,000000000 
1501-2000 0,000000000 
2001-3000 0,000000000 
A PARTIR DE 3000 0,000000000 
CLASSE: PODER PÚBLICO (EXCETO MUNICIPAL)   

INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   
0-30 91,649721635 
31-50 88,458254070 
51-70 82,206475680 
71-90 75,910978901 
91-120 70,708449712 
121-150 64,412951360 
151-200 55,013423794 
201-250 49,767176216 
251-300 39,318399449 
300-351 25,765591895 
351-500 11,119816751 
501-700 5,917287562 
701-1000 0,000000000 
1001-1500 0,000000000 
1501-2000 0,000000000 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C ív ic o  E d n o  G u im a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C ia n o r t e  –  P R  

F o n e / F a x :  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 2 0 0  –  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 3 0 0  
ww w. c ia n o r t e . p r . g o v . b r  

2001-3000 0,000000000 
A PARTIR DE 3000 0,000000000 
CLASSE: SERVIÇO PÚBLICO (EXCETO MUNICIPAL)   

INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   
0-30 91,649721635 
31-50 88,458254070 
51-70 82,206475680 
71-90 75,910978901 
91-120 70,708449712 
121-150 64,412951360 
151-200 55,013423794 
201-250 49,767176216 
251-300 39,318399449 
300-351 25,765591895 
351-500 11,119816751 
501-700 5,917287562 
701-1000 0,000000000 
1001-1500 0,000000000 
1501-2000 0,000000000 
2001-3000 0,000000000 
A PARTIR DE 3000 0,000000000 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C ív ic o  E d n o  G u im a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C ia n o r t e  –  P R  

F o n e / F a x :  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 2 0 0  –  (4 4 )  3 6 1 9 - 6 3 0 0  
ww w. c ia n o r t e . p r . g o v . b r  

2001-3000 0,000000000 
A PARTIR DE 3000 0,000000000 
CLASSE: SERVIÇO PÚBLICO (EXCETO MUNICIPAL)   

INTERVALO DE CONSUMO (KWh)   
0-30 91,649721635 
31-50 88,458254070 
51-70 82,206475680 
71-90 75,910978901 
91-120 70,708449712 
121-150 64,412951360 
151-200 55,013423794 
201-250 49,767176216 
251-300 39,318399449 
300-351 25,765591895 
351-500 11,119816751 
501-700 5,917287562 
701-1000 0,000000000 
1001-1500 0,000000000 
1501-2000 0,000000000 
2001-3000 0,000000000 
A PARTIR DE 3000 0,000000000 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, o Decreto Mu-
nicipal nº 165/2017.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 3 de agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 105/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

Considerando a necessidade de constituir a Coordenadoria Municipal Interseto-
rial do Programa Bolsa Família;

Considerando as disposições da Nota Técnica nº 01/2015 – SEDS/SEED/SESA 
(Secretarias de Estado);

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear a Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Fa-
mília que será composta pelos seguintes servidores:
Representante da Secretaria Municipal da Assistência Social: 
Rodrigo Luque da Silva 
Representante da Secretaria Municipal de Educação: 
Zilda Marcelino de Assis 
Representante da Secretaria Municipal de Saúde: 
Marcela Soares Loureiro de Amaral 
     
Art. 2º. Em atenção Nota Técnica nº 01/2015 – SEDS/SEED/SESA (Secretarias 
de Estado) são atribuições da Coordenação Municipal Intersetorial do Programa 
Bolsa Família:
I – Construir e executar o Plano Intersetorial da Coordenação Municipal Inter-
setorial do Programa Bolsa Família;
II – Submeter, anualmente, o Plano Intersetorial da Coordenação Municipal In-
tersetorial do Programa Bolsa Família e seu Relatório de Execução para aprecia-
ção dos Conselhos Municipais de Assistência Social, Saúde e Educação;
III – Monitorar a evolução do acompanhamento das condicionalidades, assim 
como o registro nos sistemas específicos;
IV – Planejar ações conjuntas da Coordenação Municipal Intersetorial do Pro-
grama Bolsa Família e, nos casos em que se fizer necessário, articular com os 
demais integrantes da rede de proteção social para superação das dificuldades 
que resultam nos descumprimento das condicionalidades;
V – Subsidiar e prestar informações aos Conselhos Municipais de Assistência 
Social, Educação e Saúde nos conteúdos e dimensões do Programa Bolsa Fa-
mília.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 6 de agosto de 2018.
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração

Divisão de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 021/2018 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 308/2017, homologado em 
06/02/2018.
Valor Homologado: R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de marcenaria com fornecimento de material necessário 
para a fabricação e instalação de mobiliário sob medida para o Quartel do Corpo 
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de Bombeiros de Cianorte.
Empresa: MARCOS OCCHI - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição – LOTE ÚNICO 
Valor 

Unitário  
R$ 

Valor 
Total  
R$ 

1 3 SVÇ serviço de fabricação de painéis de 1,84m x 2,30 m, conforme contido no 
item 36 do projeto. 850,00 2.550,00 

2 1 SVÇ serviço de fabricação de painel de 3,00m x 2,30 m, conforme contido no 
item 44 do projeto. 1000,00 1.000,00 

3 2 SVÇ serviço de fabricação de mesinhas de apoio conforme contido no item 44 do 
projeto. 420,00 840,00 

4 4 SVÇ serviço de fabricação de poltronas conforme contido no item 44 do projeto. 570,00 2.280,00 
5 7 SVÇ serviço de fabricação de cachepots conforme contido no item 44 do projeto. 220,00 1.540,00 

6 16 SVÇ serviço de fabricação de banquetas conforme contido na prancha 26/37 do 
projeto. 97,50 1.560,00 

7 2 SVÇ serviço de fabricação de balcões para pias dos banheiros, conforme contido 
no item 37 e 38 do projeto. 745,00 1.490,00 

8 1 SVÇ serviço de fabricação de pia para banheiro, conforme contido no item 43 do 
projeto. 745,00 745,00 

9 1 SVÇ serviço de fabricação banco, conforme contido no item 38 do projeto. 572,50 572,50 
10 2 SVÇ serviço de fabricação de prateleiras, conforme contido no item 38 do projeto. 572,50 1.145,00 

11 1 SVÇ serviço de fabricação de conjunto com 12 armários roupeiros, conforme 
contido no item 39 do projeto. 8250,00 8.250,00 

12 1 SVÇ serviço de fabricação de banco com medidas 1,2m x 0,60m x 0,45m, 
conforme contido no item 38 do projeto. 547,50 547,50 

13 1 SVÇ serviço de fabricação de painel de cabeceira para 3 camas, conforme contido 
no item 40 do projeto. 1720,00 1.720,00 

14 3 SVÇ serviço de fabricação de criados mudos, conforme contido no item 40 do 
projeto. 205,00 615,00 

15 2 SVÇ serviço de fabricação de poltronas, conforme contido no item 40 do projeto. 572,50 1.145,00 

16 1 SVÇ serviço de fabricação de mesa para computador, conforme contido no item 
40 do projeto. 850,00 850,00 

17 1 SVÇ serviço de fabricação de base para cpu, conforme contido no item 40 do 
projeto. 49,00 49,00 

18 1 SVÇ serviço de fabricação de nicho aberto sobre a mesa do computador, 
conforme contido no item 40 do projeto. 170,00 170,00 

19 1 SVÇ serviço de fabricação de nicho fechado sobre a mesa do computador, 
conforme contido no item 40 do projeto. 222,50 222,50 

20 1 SVÇ serviço de fabricação de painel para televisor com nicho, conforme contido 
no item 40 do projeto. 687,50 687,50 

21 1 SVÇ serviço de fabricação de conjunto com 31 armários roupeiros, conforme 
contido no item 41 do projeto. 23473,00 23.473,00 

22 1 SVÇ serviço de fabricação de banco de 1,20m x 0,75m x 0,45 m, conforme 
contido no item 41 do projeto. 572,50 572,50 

24 1 SVÇ serviço de fabricação de painel de cabeceira para 5 camas, conforme contido 
no item 42 do projeto. 2870,00 2.870,00 

25 1 SVÇ serviço de fabricação de painel de cabeceira para 4 camas, conforme contido 
no item 42 do projeto. 2275,00 2.275,00 

26 9 SVÇ serviço de fabricação de criados mudos, conforme contido no item 42 do 
projeto. 205,00 1.845,00 

27 1 SVÇ serviço de fabricação de mesa para computador, conforme contido no item 
42 do projeto. 850,00 850,00 

28 1 SVÇ serviço de fabricação de base para cpu, conforme contido no item 42 do 
projeto. 49,00 49,00 

29 1 SVÇ serviço de fabricação de nicho aberto sobre a mesa do computador, 
conforme contido no item 42 do projeto. 170,00 170,00 

30 1 SVÇ serviço de fabricação de nicho fechado sobre a mesa do computador, 
conforme contido no item 42 do projeto. 222,50 222,50 

31 1 SVÇ serviço de fabricação de cabeceira para 3 camas, conforme contido no item 
43 do projeto. 860,00 860,00 

32 3 SVÇ serviço de fabricação de criados mudos, conforme contido no item 43 do 
projeto. 205,00 615,00 

33 1 SVÇ serviço de fabricação de mesa para computador, conforme contido no item 
43 do projeto. 850,00 850,00 

34 1 SVÇ serviço de fabricação de base para cpu, conforme contido no item 43 do 
projeto. 49,00 49,00 

35 1 SVÇ serviço de fabricação de nicho aberto sobre a mesa do computador, 
conforme contido no item 43 do projeto. 170,00 170,00 

36 1 SVÇ serviço de fabricação de nicho fechado sobre a mesa do computador, 
conforme contido no item 43 do projeto. 222,50 222,50 

37 1 SVÇ serviço de fabricação de conjunto com 3 armários roupeiros, conforme 
contido no item 43 do projeto. 2340,00 2.340,00 

38 15 SVÇ serviço de fabricação de base para cama, conforme projeto. 572,50 8.587,50 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 022/2018 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 01/2018, homologado em 
06/02/2018.
Valor Homologado: R$ 16.398,60 (Dezesseis mil trezentos e noventa e oito reais 
e sessenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pirulitos, balas, bombons e 
bexigas para utilização em campanhas realizadas pelas Divisões da 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$ 

1 820 Pct 
pacote com 100 unidades cada de pirulito de 

coração e/ou similar 
BOAVISTENSE 5,34 4.378,80 

3 402 UN 
bombom de chocolate recheado, pacote de 01kg, 

com aproximadamente 48 unidades. 
GAROTO 29,90 12.019,80 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 023/2018 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 01/2018, homologado em 
06/02/2018.
Valor Homologado: R$ 4.689,30 (Quatro mil seiscentos e oitenta e nove reais 

e trinta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pirulitos, balas, bombons e 
bexigas para utilização em campanhas realizadas pelas Divisões da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Empresa: M. M. MOREIRA E MOREIRA 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$ 

2 770 Pct pacote com 700g de bala mastigável, sabores 
variados 

SANTA FÉ 6,09 4.689,30 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 024/2018 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 01/2018, homologado em 
06/02/2018.
Valor Homologado: R$ 5.311,00 (Cinco mil trezentos e onze reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pirulitos, balas, bombons e 
bexigas para utilização em campanhas realizadas pelas Divisões da Secretaria 
Municipal de Saúde.
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI.
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$ 

4 940 Pct pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, cores 
variadas. 

IDEATEX 5,65 5.311,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 025/2018 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 307/2017, homologado em 
06/02/2018.
Valor Homologado: R$ 2.097,30 (Dois mil noventa e sete reais e trinta centa-
vos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de testes de avaliação psicológi-
ca para a Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: ANA ELISA SALOMÃO BOSQUE - 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 1 UN bfp - bateria fatorial de personalidade - kit PEARSON 379,20 379,20 
2 1 UN quati- questionário de avaliação tipológica VETOR 75,00 75,00 
3 1 UN  quati- livro de aplicação  VETOR 34,00 34,00 
4 1 UN  quati- livro de exercício  VETOR 33,00 33,00 
5 1 UN quati- livro de correção VETOR 33,00 33,00 
6 1 UN d2 - teste de atenção concentrada  CETEPP 150,00 150,00 
7 1 UN issl - inventário de sintomas de stress para adultos  PEARSON 161,40 161,40 

8 1 UN 
escalas beck - inventário de depressão de beck (bdi), inventário de 
ansiedade de beck (bai), escala de desesperança de beck (bhs) e 

escala de ideação suicida (bsi) 

PEARSON 292,10 
292,10 

9 1 UN ac-15 - atenção concentrada  VETOR 67,00 67,00 
10 1 UN ac-15 livro de correção VETOR 23,00 23,00 
11 1 UN ac-15 livro de exercícios VETOR 15,50 15,50 
12 1 UN adt- inventário de administração do tempo  PEARSON 75,20 75,20 
13 1 UN  ifp-ii - inventário fatorial de personalidade PEARSON 366,30 366,30 
14 1 UN g-38 - teste não verbal de inteligência VETOR 71,00 71,00 
15 1 UN g-38 - livro de correção VETOR 32,20 32,20 
16 1 UN g-38 - livro de exercícios  VETOR 62,50 62,50 
17 1 UN g-38 - livro de aplicação VETOR 23,00 23,00 
18 1 UN ihs - inventário de habilidades sociais PEARSON 203,90 203,90 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 026/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
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4
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 311/2017, homologado em 
06/02/2018.
Valor Homologado: R$ 8.371,00 (Oito mil trezentos e setenta e um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cortinas e ventiladores para 
os locais administrados pela SMEC.
Empresa: M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 6 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,50m de altura x 2,10m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 108,00 648,00 

2 12 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
2,10m de altura x 4,50m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 320,00 3.840,00 

3 6 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,00m de altura x 5,80m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 280,00 1.680,00 

4 3 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,00m de altura x 2,10m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 96,00 288,00 

5 1 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,50m de altura x 1,40m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 94,00 94,00 

6 1 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,50m de altura x 1,86m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 100,00 100,00 

7 1 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,50m de altura x 3,57m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 218,00 218,00 

8 1 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,50m de altura x 5,60m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 299,00 299,00 

9 2 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
1,50m de altura x 4,20m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 178,00 356,00 

10 6 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
0,75m de altura x 2,10m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 84,00 504,00 

11 1 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
2,30m de altura x 1,70m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 134,00 134,00 

12 3 UN 
cortina confeccionada em blackout plástico, cor bege, no tamanho 
0,75m de altura x 1,40m de largura, com gramatura de 0,145 por 

metro quadrado, na argola e varão 
ALKO 70,00 210,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 027/2018 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 311/2017, homologado em 
06/02/2018.
Valor Homologado: R$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cortinas e ventiladores para 
os locais administrados pela SMEC.
Empresa: A.PAZINATO MARINGÁ – 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$ 

13 300 UN 

ventilador oscilante de parede com controle; bivolt; 
diâmetro total mínimo de 60 cm; grade em metal; 3 
pás; vazão aproximada de 60 m3 por minuto; área 
de ventilação mínima de 20m2; potencia média de 

150w; com controle de velocidade;  com sensor 
térmico; garantia mínima de 1 ano  

VENTIDELTA/VENTURA 174,00 52.200,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 90/2018 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 40/2018, homologado em 
04/05/2018.
Valor Homologado: R$ 94.098,70 (Noventa e quatro mil noventa e oito reais e 
setenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para 
manutenção dos órgãos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS 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 30317 280 UN abraçadeira tipo "d" c/ trava 1" COFEMA 0,40 112,00 
2 24015 280 UN abraçadeira tipo "d" c/ trava - 3/4 COFEMA 0,37 103,60 
3 24024 80 UN chuveiro 6500w - 220v 4 temperaturas CORONA 25,50 2.040,00 
4 38702 70 UN conector tapite duplo 2/0 - 4/0 INTELI 3,10 217,00 
5 24026 30 Cx. cx. p/ medição tipo cn.1 chapa ATHUAL 61,30 1.839,00 
6 24028 70 UN disjuntor tipo din 2 x 50 FOCO 14,60 1.022,00 
7 24027 60 UN disjuntor tipo din 3 x 100 FOCO 51,00 3.060,00 
12 24048 100 UN lâmpada fluorescente tubular t - 8 32 w OUROLUX 4,70 470,00 
13 24034 100 UN lâmpada fluorescente tubular t - 8 40 w EMPALUX 4,80 480,00 
18 24036 100 Mt mts cabo rígido de 16 mm 750 v CORFIO 4,65 465,00 
19 24037 150 Mt mts cabo rígido de 25 mm 750 v CORFIO 7,80 1.170,00 
20 24038 150 Mt mts cabo rígido de 35 mm 750 v CORFIO 10,25 1.537,50 
21 24039 50 Mt mts cabo rígido de 50 mm 750 v CORFIO 14,10 705,00 
23 24016 110 Mt mts. de cabo alumínio, ramal 4x25 mm BRASCON 6,10 671,00 
24 24017 290 Mt mts. de cabo alumínio, ramal 4x35 mm BRASCON 7,99 2.317,10 
25 24053 20 UN reator eletrônico 1 x 40 ECP 9,25 185,00 
26 24035 150 UN reator eletrônico 2x40w afp bivolt ECP 12,50 1.875,00 
27 24049 250 UN reator eletrônico afp bivolt 2 x 32 w ECP 14,95 3.737,50 
28 24051 40 UN reator vapor metálico 400 w afp int. "procel" - inmetro ALMIRANTE 41,00 1.640,00 
29 38703 35 UN refletor retangular lateral chapa reforçada 400 ALCANCY 27,00 945,00 
30 24018 80 rl rolo de cabo flexível 1,5 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 38,00 3.040,00 
31 24022 70 rl rolo de cabo flexível 10,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 228,00 15.960,00 
32 24023 5 rl rolo de cabo flexível 16,00 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 425,00 2.125,00 
33 24019 80 rl rolo de cabo flexível 2,5 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 50,00 4.000,00 
34 24020 45 rl rolo de cabo flexível 4,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 98,00 4.410,00 
35 24021 60 rl rolo de cabo flexível 6,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 139,00 8.340,00 

36 24044 30 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,0 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 62,00 1.860,00 

37 24045 60 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,5 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 72,00 4.320,00 

39 24047 60 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 4,0 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 199,00 11.940,00 

40 24041 30 rl rolo de fio rígido de 1,50 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 42,00 1.260,00 
41 24043 30 rl rolo de fio rígido de 10,00 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 277,00 8.310,00 
42 24042 30 rl rolo de fio rígido de 2,50 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 68,00 2.040,00 
44 24031 100 rl rolo de fita isolante 20 mts G20 2,05 205,00 

47 42141 4 UN 
sirene escolar rotativa de ponto; 220v ou bivolt; 

alcance de no minimo 300 m; programável; 
DIPONTO 98,00 392,00 

48 42142 15 UN 
interfone com porteiro eletrônico; 220v ou bivolt; com 

capa protetora para evitar a entrada de água 
INTELBRAZ 87,00 1.305,00 

 

 
 
 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 30317 280 UN abraçadeira tipo "d" c/ trava 1" COFEMA 0,40 112,00 
2 24015 280 UN abraçadeira tipo "d" c/ trava - 3/4 COFEMA 0,37 103,60 
3 24024 80 UN chuveiro 6500w - 220v 4 temperaturas CORONA 25,50 2.040,00 
4 38702 70 UN conector tapite duplo 2/0 - 4/0 INTELI 3,10 217,00 
5 24026 30 Cx. cx. p/ medição tipo cn.1 chapa ATHUAL 61,30 1.839,00 
6 24028 70 UN disjuntor tipo din 2 x 50 FOCO 14,60 1.022,00 
7 24027 60 UN disjuntor tipo din 3 x 100 FOCO 51,00 3.060,00 
12 24048 100 UN lâmpada fluorescente tubular t - 8 32 w OUROLUX 4,70 470,00 
13 24034 100 UN lâmpada fluorescente tubular t - 8 40 w EMPALUX 4,80 480,00 
18 24036 100 Mt mts cabo rígido de 16 mm 750 v CORFIO 4,65 465,00 
19 24037 150 Mt mts cabo rígido de 25 mm 750 v CORFIO 7,80 1.170,00 
20 24038 150 Mt mts cabo rígido de 35 mm 750 v CORFIO 10,25 1.537,50 
21 24039 50 Mt mts cabo rígido de 50 mm 750 v CORFIO 14,10 705,00 
23 24016 110 Mt mts. de cabo alumínio, ramal 4x25 mm BRASCON 6,10 671,00 
24 24017 290 Mt mts. de cabo alumínio, ramal 4x35 mm BRASCON 7,99 2.317,10 
25 24053 20 UN reator eletrônico 1 x 40 ECP 9,25 185,00 
26 24035 150 UN reator eletrônico 2x40w afp bivolt ECP 12,50 1.875,00 
27 24049 250 UN reator eletrônico afp bivolt 2 x 32 w ECP 14,95 3.737,50 
28 24051 40 UN reator vapor metálico 400 w afp int. "procel" - inmetro ALMIRANTE 41,00 1.640,00 
29 38703 35 UN refletor retangular lateral chapa reforçada 400 ALCANCY 27,00 945,00 
30 24018 80 rl rolo de cabo flexível 1,5 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 38,00 3.040,00 
31 24022 70 rl rolo de cabo flexível 10,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 228,00 15.960,00 
32 24023 5 rl rolo de cabo flexível 16,00 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 425,00 2.125,00 
33 24019 80 rl rolo de cabo flexível 2,5 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 50,00 4.000,00 
34 24020 45 rl rolo de cabo flexível 4,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 98,00 4.410,00 
35 24021 60 rl rolo de cabo flexível 6,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 139,00 8.340,00 

36 24044 30 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,0 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 62,00 1.860,00 

37 24045 60 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,5 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 72,00 4.320,00 

39 24047 60 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 4,0 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 199,00 11.940,00 

40 24041 30 rl rolo de fio rígido de 1,50 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 42,00 1.260,00 
41 24043 30 rl rolo de fio rígido de 10,00 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 277,00 8.310,00 
42 24042 30 rl rolo de fio rígido de 2,50 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 68,00 2.040,00 
44 24031 100 rl rolo de fita isolante 20 mts G20 2,05 205,00 

47 42141 4 UN 
sirene escolar rotativa de ponto; 220v ou bivolt; 

alcance de no minimo 300 m; programável; 
DIPONTO 98,00 392,00 

48 42142 15 UN 
interfone com porteiro eletrônico; 220v ou bivolt; com 

capa protetora para evitar a entrada de água 
INTELBRAZ 87,00 1.305,00 

 

 
 
 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 30317 280 UN abraçadeira tipo "d" c/ trava 1" COFEMA 0,40 112,00 
2 24015 280 UN abraçadeira tipo "d" c/ trava - 3/4 COFEMA 0,37 103,60 
3 24024 80 UN chuveiro 6500w - 220v 4 temperaturas CORONA 25,50 2.040,00 
4 38702 70 UN conector tapite duplo 2/0 - 4/0 INTELI 3,10 217,00 
5 24026 30 Cx. cx. p/ medição tipo cn.1 chapa ATHUAL 61,30 1.839,00 
6 24028 70 UN disjuntor tipo din 2 x 50 FOCO 14,60 1.022,00 
7 24027 60 UN disjuntor tipo din 3 x 100 FOCO 51,00 3.060,00 
12 24048 100 UN lâmpada fluorescente tubular t - 8 32 w OUROLUX 4,70 470,00 
13 24034 100 UN lâmpada fluorescente tubular t - 8 40 w EMPALUX 4,80 480,00 
18 24036 100 Mt mts cabo rígido de 16 mm 750 v CORFIO 4,65 465,00 
19 24037 150 Mt mts cabo rígido de 25 mm 750 v CORFIO 7,80 1.170,00 
20 24038 150 Mt mts cabo rígido de 35 mm 750 v CORFIO 10,25 1.537,50 
21 24039 50 Mt mts cabo rígido de 50 mm 750 v CORFIO 14,10 705,00 
23 24016 110 Mt mts. de cabo alumínio, ramal 4x25 mm BRASCON 6,10 671,00 
24 24017 290 Mt mts. de cabo alumínio, ramal 4x35 mm BRASCON 7,99 2.317,10 
25 24053 20 UN reator eletrônico 1 x 40 ECP 9,25 185,00 
26 24035 150 UN reator eletrônico 2x40w afp bivolt ECP 12,50 1.875,00 
27 24049 250 UN reator eletrônico afp bivolt 2 x 32 w ECP 14,95 3.737,50 
28 24051 40 UN reator vapor metálico 400 w afp int. "procel" - inmetro ALMIRANTE 41,00 1.640,00 
29 38703 35 UN refletor retangular lateral chapa reforçada 400 ALCANCY 27,00 945,00 
30 24018 80 rl rolo de cabo flexível 1,5 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 38,00 3.040,00 
31 24022 70 rl rolo de cabo flexível 10,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 228,00 15.960,00 
32 24023 5 rl rolo de cabo flexível 16,00 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 425,00 2.125,00 
33 24019 80 rl rolo de cabo flexível 2,5 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 50,00 4.000,00 
34 24020 45 rl rolo de cabo flexível 4,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 98,00 4.410,00 
35 24021 60 rl rolo de cabo flexível 6,0 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 139,00 8.340,00 

36 24044 30 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,0 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 62,00 1.860,00 

37 24045 60 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,5 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 72,00 4.320,00 

39 24047 60 rl 
rolo de fio cordão paralelo 2 x 4,0 mm 750 v, com 100 

metros 
CORFIO 199,00 11.940,00 

40 24041 30 rl rolo de fio rígido de 1,50 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 42,00 1.260,00 
41 24043 30 rl rolo de fio rígido de 10,00 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 277,00 8.310,00 
42 24042 30 rl rolo de fio rígido de 2,50 mm 750 v, com 100 metros CORFIO 68,00 2.040,00 
44 24031 100 rl rolo de fita isolante 20 mts G20 2,05 205,00 

47 42141 4 UN 
sirene escolar rotativa de ponto; 220v ou bivolt; 

alcance de no minimo 300 m; programável; 
DIPONTO 98,00 392,00 

48 42142 15 UN 
interfone com porteiro eletrônico; 220v ou bivolt; com 

capa protetora para evitar a entrada de água 
INTELBRAZ 87,00 1.305,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 91/2018 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 40/2018, homologado em 
04/05/2018.
Valor Homologado: R$ 43.463,35 (Quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e 
três reais e trinta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para manu-
tenção dos órgãos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
Empresa: B A M DE SOUZA.
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$ 

8 24029 60 UN disjuntor tipo din 3 x 50 SOPRANO 19,75 1.185,00 
9 24032 45 UN grampo p/ haste terra, padrão copel J.MOISES 2,45 110,25 
10 24033 45 UN haste terra cobreada 5/8x2,44 J.MOISES 11,98 539,10 
14 38673 300 UN lâmpada led bulbo 12w, mínimo 85 lm/w GALAXY 11,35 3.405,00 

15 30316 2.000 UN lâmpada tubo led 18/20w 6.400 k minimo 1.500 
lm/w OUROLUX 15,70 31.400,00 

17 18136 100 UN luminária emergência 30 leds recarregável SEGURIMAX 10,79 1.079,00 

38 24046 50 rl rolo de fio cordão paralelo 2 x 2,5 mm 750 v, com 
100 metros  TEKFIO 114,90 5.745,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 92/2018 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 40/2018, homologado em 
04/05/2018.
Valor Homologado: R$ 8.501,30 (Oito mil quinhentos e um reais e trinta cen-
tavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para manu-
tenção dos órgãos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
Empresa: VIOTO, ROCHA & 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$ 

11 30315 100 UN lampada bulbo led 30w, min. 85 lm/w MAK LED 49,25 4.925,00 
16 24050 40 UN lâmpada vapor metálico de 400 w tubular OUROLUX 26,25 1.050,00 
22 24040 50 Mt mts cabo rígido de 70 mm 750 v RCM 20,78 1.039,00 
43 24030 10 rl rolo de fita auto fusão 10 mts ENERBRAS 11,95 119,50 
45 21996 20 UN torneira elétrica 4 temperaturas 220v LORENZETTI 68,39 1.367,80 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 399/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 269/2017, homologado em 
06/11/2017.
Valor Homologado: R$ 592.744,00 (Quinhentos e noventa e dois mil setecentos 
e quarenta e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes e contra-
tação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, alinhamento e 
balanceamento para a manutenção dos veículos da SMEC. 
Empresa: SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Lote Descrição (TABELA 15) Valor 
Estimado 

Percentual de 
desconto % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 Peças e serviços elétricos para os veículos da marca Volkswagen. 10.018,00 8,20 
45 Peças e serviços elétricos para os veículos da marca Fiat. 5.565,00 8,20 
46 Peças e serviços elétricos para os veículos da marca Ford. 3.339,00 8,30 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 400/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 269/2017, homologado em 
06/11/2017.
Valor Homologado: R$ 906.500,00 (Novecentos e seis mil e quinhentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes e contra-
tação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, alinhamento e 
balanceamento para a manutenção dos veículos da SMEC. 
Empresa: AUTO PEÇAS RODOVIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Lote Descrição (TABELA 15) 
Valor 

Estimado 
R$ 

Percentual 
de desconto 

% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39 Peças e serviços de ar condicionado micro ônibus da marca: MARCOPOLO / VOLARE 3.500,00 14,50 
40 Peças e serviços de ar condicionado ônibus da marca: VOLVO/B58 ARTICULADO 15.000,00 14,00 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 401/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 269/2017, homologado em 
06/11/2017.
Valor Homologado: R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes 
e contratação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, 
alinhamento e balanceamento para a manutenção dos veículos da SMEC. 
Empresa: KOBAYASHI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Lote Descrição (TABELA 15) 
Valor 

Estimado 
R$ 

Percentual 
de desconto 

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

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 402/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 269/2017, homologado em 
06/11/2017.
Valor Homologado: R$ 131.435,00 (Cento e trinta e um mil quatrocentos e trinta 
e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças, lubrificantes 
e contratação de serviços mecânicos, elétricos, tapeçaria, escapamento, 
alinhamento e balanceamento para a manutenção dos veículos da SMEC. 
Empresa: STOP CAR - SERVIÇOS DE ESTOFADOS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 

Lote Descrição (TABELA 15) 
Valor 

Estimado 
R$ 

Percentual 
de desconto 

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

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

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 403/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 268/2017, homologado em 
07/11/2017.
Valor Homologado: R$ 7.564,20 (Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro 
Reais e Vinte Centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e higiene 
para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de Assistência 
Social.
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 
LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 432 Pct pacote de iogurte com polpa de morango ou coco,1000g. LACTONORTE  
1,85 

        
799,20 

85 2.706 Lt 
leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, 

acondicionado em embalagem plástica de 1ª qualidade, o 
produto deverá ter validade não inferior a 03 (três) dias. 

LACTONORTE 2,50 6.765,00 

Total geral de R$ 7.564,20 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

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

Republicado por Incorreção

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 268/2017, homologado em 
07/11/2017.
Valor Homologado: R$ 141.071,54 (Cento e Quarenta e Um Mil, Setenta e Um 
Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e higiene 
para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de Assistência 
Social.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 598 UN 

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

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

vitaminas e sal. 

Merilu 

 
 

2,70 1.614,60 

2 550 Pct 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo 
cores, isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se 
no máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% 
de mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). validade mínima de 
06 meses. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, resistente, 

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg  

São 
Bernardo 4,70 2.585,00 

3 550 Pct 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. embalagem de 
5kg em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as 

normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. 

Cristalmar 9,80 5.390,00 

5 350 UN 
lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com oleo 

comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de constituicao (ao proprio 
suco), oleo comestivel e sal. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

Palmeira 5,10 1.785,00 

6 150 UN 
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de ferrugem, 
peso liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja, água, sal e extrato 

vegetal em pó. não contem glúten 
Falani 3,45 517,50 

7 400 UN 

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de acordo com as nta 02 e 33. 
tipo 1, longo fino, constituído de grãos saudáveis permitindo-se apenas 
até 5% de grãos quebrados de acordo com a legislação vigente, com 
umidade máxima de 12%, isento de matéria terrosa, de parasitos, de 

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

Ideal 10,80 4.320,00 

8 200 UN azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. Ciafrios 6,30 1.260,00 

9 210 UN 

bala sabor iogurte, pacote com 700gr. ingredientes: xarope de glucose, 
açúcar, gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido cítrico, 
estabilizante lecitina de soja, aromas artificiais de morango, iogurte, toffe 

e framboesa; aromas idênticos ao natural de maça verde e abacaxi; 
aroma natural de menta, corantes artificiais vermelho 40, amarelo 

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

Soberano 6,20 1.302,00 

10 190 UN 

pirulitos sortidos com recheio mastigável, embalagem de 600gr com 50 
unidades. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, aromatizantes artificiais, acidulante acido cítrico, 
estabilizante lecitina de soja, corante inorgânico dióxido de titânio 

(titanium dioxide, eec e-171) corante natural cúrcuma (eec e-100), 
corantes artificiais (vermelho 40, azul brilhante) (red # 40, bleu # 1, eec 

e-129, e-133). não contem glúten 

Prodasa 5,34 1.014,60 

11 100 UN 

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

data de fabricação, data de validade, e número do lote do produto. 
validade mínima de 6 (seis) meses na data da entrega. 

Amafil 3,00 300,00 

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

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

Cialho 3,80 570,00 

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

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

20 32 UN 

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

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

Aurea 19,60 627,20 

22 680 UN 

pacotes de 360gr de biscoito salgado cracker, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico (vitamina b9), gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, 
extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio (ins 503ii), 

pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) e bicarbonato de sódio (ins500ii), 
emulsificante lecitina de soja (ins 322), melhoradores de farinha: 

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

Todeschini 2,68 1.822,40 

24 350 UN 

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

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

leite. contem gluten 

Sol salt 2,58 903,00 

25 240 UN 

pacotes de 340gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, 
acucar refinado, fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, 

aromatizante e acidulante acido citrico. contem gluten. 

Bola Mel 2,95 708,00 

28 250 UN 

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

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

pó integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, castanha de caju, 
farinha de arroz, gordura de manteiga desidratada, extrato de malte, 
emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol polirricineleato, fermento 

químico bicarbonato de sódio e aromatizantes. contem glúten. 

Bel 3,75 937,50 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 140 UN 

bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes: açúcar, gorduras 
vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de 

cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha 
de soja integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga 
desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte, 

emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento 
químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

Lacta 29,90 4.186,00 

30 16 UN 

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

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

Aurea 14,20 227,20 

31 100 UN 

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

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

Cremone 14,90 1.490,00 

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

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

38 150 UN 

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

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

acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e goma xantana, 
estabilizante carboximetilcelulose e goma guar, conservador sorbato de 

potássio e aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de cálcio, 
fermento lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio. 

Unibaby 3,70 555,00 

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

43 150 UN 

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

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

sódio. 

G.B 8,15 1.222,50 

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

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

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

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

Amore 2,15 215,00 

47 50 UN 

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

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

não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

48 50 UN 

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

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

não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

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

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

61 100 UN 

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

sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e 
corante 

Maggi 1,13 113,00 

62 100 UN 

caixa de 63 gramas de caldo de galinha, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, cúrcuma, alho, salsa, carne de galinha, 

pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural cúrcuma e 

caramelo iii. contém glúten. 1ª qualidade 

Maggi 1,13 113,00 

63 70 UN 

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, 
sal, cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma xantana, 

acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio e aromatizantes. 
não contem glúten 

Sabore 2,74 191,80 

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

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

69 200 UN 

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

não contem glúten. 

Triângulo 4,35 870,00 

73 600 Dz 

ovos selecionados tipo 01, uma dúzia, de primeira qualidade, branco, 
extra, isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem 
rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões 

celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Central 4,68 2.808,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 140 UN 

bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes: açúcar, gorduras 
vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de 

cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha 
de soja integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga 
desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte, 

emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento 
químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

Lacta 29,90 4.186,00 

30 16 UN 

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

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

Aurea 14,20 227,20 

31 100 UN 

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

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

Cremone 14,90 1.490,00 

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

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

38 150 UN 

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

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

acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e goma xantana, 
estabilizante carboximetilcelulose e goma guar, conservador sorbato de 

potássio e aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de cálcio, 
fermento lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio. 

Unibaby 3,70 555,00 

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

43 150 UN 

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

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

sódio. 

G.B 8,15 1.222,50 

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

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

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

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

Amore 2,15 215,00 

47 50 UN 

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

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

não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

48 50 UN 

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

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

não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

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

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

61 100 UN 

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

sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e 
corante 

Maggi 1,13 113,00 

62 100 UN 

caixa de 63 gramas de caldo de galinha, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, cúrcuma, alho, salsa, carne de galinha, 

pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural cúrcuma e 

caramelo iii. contém glúten. 1ª qualidade 

Maggi 1,13 113,00 

63 70 UN 

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, 
sal, cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma xantana, 

acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio e aromatizantes. 
não contem glúten 

Sabore 2,74 191,80 

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

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

69 200 UN 

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

não contem glúten. 

Triângulo 4,35 870,00 

73 600 Dz 

ovos selecionados tipo 01, uma dúzia, de primeira qualidade, branco, 
extra, isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem 
rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões 

celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Central 4,68 2.808,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 140 UN 

bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes: açúcar, gorduras 
vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de 

cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha 
de soja integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga 
desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte, 

emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento 
químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

Lacta 29,90 4.186,00 

30 16 UN 

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

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

Aurea 14,20 227,20 

31 100 UN 

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

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

Cremone 14,90 1.490,00 

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

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

38 150 UN 

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

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

acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e goma xantana, 
estabilizante carboximetilcelulose e goma guar, conservador sorbato de 

potássio e aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de cálcio, 
fermento lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio. 

Unibaby 3,70 555,00 

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

43 150 UN 

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

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

sódio. 

G.B 8,15 1.222,50 

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

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

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

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

Amore 2,15 215,00 

47 50 UN 

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

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

não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

48 50 UN 

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

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

não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

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

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

61 100 UN 

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

sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e 
corante 

Maggi 1,13 113,00 

62 100 UN 

caixa de 63 gramas de caldo de galinha, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, cúrcuma, alho, salsa, carne de galinha, 

pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural cúrcuma e 

caramelo iii. contém glúten. 1ª qualidade 

Maggi 1,13 113,00 

63 70 UN 

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, 
sal, cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma xantana, 

acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio e aromatizantes. 
não contem glúten 

Sabore 2,74 191,80 

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

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

69 200 UN 

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

não contem glúten. 

Triângulo 4,35 870,00 

73 600 Dz 

ovos selecionados tipo 01, uma dúzia, de primeira qualidade, branco, 
extra, isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem 
rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões 

celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

Central 4,68 2.808,00 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

74 420 UN 
latas de 330gr de extrato de tomate, simples, concentrado. ingredientes: 

polpa de tomate, agua, sal, acido citrico e corante natural de urucum. 
validade por dois anos a contar da data de entrega. 

Bonare 1,88 789,60 

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

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

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

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

Cristal 13,90 1.390,00 

78 200 UN 

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

Cristal 0,88 176,00 

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

81 130 Pct 

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

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

Sinhá 2,15 279,50 

82 470 Cx. caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida 
com data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. Nenê 3,25 1.527,50 

83 200 UN 

leite de coco – produto obtido de leite de coco, pasteurizado e 
homogeneizado, pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor 

característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem de plástico, 
com 200ml. com identificação na embalagem, dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade mínima de 06 
(seis) meses. 

Do Vale 2,48 496,00 

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

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

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

Roberta 2,58 103,20 

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

90 110 UN 

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

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

Roberta 1,68 184,80 

91 300 UN 

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

limão, acidulante acido lático, espessante goma xantana, conservador 
ácido sorbico, sequestrante edta, cálcio dissódico, corante páprica, 

aromatizante (aroma natural de mostarda) antioxidante bhte bha. não 
contem glúten. embalagem deve conter a data de fabricacao e 

vencimento. 

Purity 3,60 1.080,00 

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

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

Latco 4,50 1.350,00 

94 112 UN 

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

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

fabricacao: maxima de 30 dias. 

Amafil 1,78 199,36 

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

96 200 UN 

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

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

indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade 

Goiás 1,78 356,00 

97 440 UN 

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

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

na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

Goiás 1,45 638,00 

98 60 UN 

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

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

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

de sabor glutamato de sódio, substâncias aromatizantes naturais e 
idênticas ás naturais, antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício, 

acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó, realçador sabor glutamato 
monossódico, acidulante ácido láctico e antioxidante bht. não contem 

glutem 

Amafil 3,95 237,00 

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

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

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

105 150 Kg 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 

polpa firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a 
norma tecnica de alimentacao. 

Bela Vista 2,29 343,50 

107 114 Kg 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação 

Cialho 17,80 2.029,20 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

108 50 UN 

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

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

alimentacao. 

Bela Vista 4,80 240,00 

109 100 UN 

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

espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. não serão 

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

Bela Vista 1,98 198,00 

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

111 130 Kg 

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

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

Bela Vista 4,64 603,20 

112 100 Kg 

pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo 
de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação.  

Bela Vista 5,98 598,00 

113 808 Kg 

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

conformação uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar 

de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

Casaroto 1,55 1.252,40 

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

115 500 UN 

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

terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Bela Vista 1,90 950,00 

117 406 Mç 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com 
a resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

Bela Vista 1,09 442,54 

118 240 UN 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras, 

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

Bela Vista 2,45 588,00 

127 1580 Kg 

melancia, um quilo, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes 

deverao ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

Bela Vista 1,39 2.196,20 

129 120 Kg 
 kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor 

e tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas.  

Bela Vista 6,99 838,80 

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

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

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

137 300 UN 

quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em pedacos (conforme 
pedido), resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no maximo 
5 % de gordura; embalada em saco plastico transparente de polietileno 

de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com 
as normas tecnicas de alimentacao. 1º qualidade. 

Cezar 
Massagard 14,90 4.470,00 

138 60 Kg 

bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade embalado a vácuo livre 
de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, prazo de 

validade mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. conforme 
registro no m.a.p.a. e s.i.f. 

Palmali 15,90 954,00 

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

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

C Vale 5,48 1.370,00 

140 100 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada em veículo refrigerado ou 
caixas de isopor conforme legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

Cezar 
Massagard 9,95 995,00 

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

Cezar 
Massagard 8,85 1.770,00 

142 300 Kg 

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

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

Cezar 
Massagard 17,80 5.340,00 

143 180 UN 
quilos de lingüica toscana, resfriadas e embaladas em embalagem 

propria contendo sua data de fabricacao nao superior a 02 meses, e data 
de vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

Friella 9,80 1.764,00 

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

146 190 UN 

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

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

C Vale 6,95 1.320,50 



Terça-feira | 07/ago./2018 | Edição nº 1314                                                                                        | Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

7
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

108 50 UN 

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

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

alimentacao. 

Bela Vista 4,80 240,00 

109 100 UN 

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

espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. não serão 

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

Bela Vista 1,98 198,00 

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

111 130 Kg 

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

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

Bela Vista 4,64 603,20 

112 100 Kg 

pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo 
de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação.  

Bela Vista 5,98 598,00 

113 808 Kg 

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

conformação uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar 

de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

Casaroto 1,55 1.252,40 

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

115 500 UN 

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

terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Bela Vista 1,90 950,00 

117 406 Mç 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com 
a resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

Bela Vista 1,09 442,54 

118 240 UN 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras, 

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

Bela Vista 2,45 588,00 

127 1580 Kg 

melancia, um quilo, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes 

deverao ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

Bela Vista 1,39 2.196,20 

129 120 Kg 
 kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor 

e tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas.  

Bela Vista 6,99 838,80 

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

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

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

137 300 UN 

quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em pedacos (conforme 
pedido), resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no maximo 
5 % de gordura; embalada em saco plastico transparente de polietileno 

de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com 
as normas tecnicas de alimentacao. 1º qualidade. 

Cezar 
Massagard 14,90 4.470,00 

138 60 Kg 

bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade embalado a vácuo livre 
de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, prazo de 

validade mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. conforme 
registro no m.a.p.a. e s.i.f. 

Palmali 15,90 954,00 

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

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

C Vale 5,48 1.370,00 

140 100 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada em veículo refrigerado ou 
caixas de isopor conforme legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

Cezar 
Massagard 9,95 995,00 

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

Cezar 
Massagard 8,85 1.770,00 

142 300 Kg 

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

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

Cezar 
Massagard 17,80 5.340,00 

143 180 UN 
quilos de lingüica toscana, resfriadas e embaladas em embalagem 

propria contendo sua data de fabricacao nao superior a 02 meses, e data 
de vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

Friella 9,80 1.764,00 

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

146 190 UN 

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

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

C Vale 6,95 1.320,50 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

108 50 UN 

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

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

alimentacao. 

Bela Vista 4,80 240,00 

109 100 UN 

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

espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de 

enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. não serão 

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

Bela Vista 1,98 198,00 

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

111 130 Kg 

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

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

Bela Vista 4,64 603,20 

112 100 Kg 

pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo 
de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação.  

Bela Vista 5,98 598,00 

113 808 Kg 

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

conformação uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar 

de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

Casaroto 1,55 1.252,40 

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

115 500 UN 

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

terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Bela Vista 1,90 950,00 

117 406 Mç 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com 
a resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

Bela Vista 1,09 442,54 

118 240 UN 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras, 

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

Bela Vista 2,45 588,00 

127 1580 Kg 

melancia, um quilo, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes 

deverao ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

Bela Vista 1,39 2.196,20 

129 120 Kg 
 kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor 

e tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas.  

Bela Vista 6,99 838,80 

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

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

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

137 300 UN 

quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em pedacos (conforme 
pedido), resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no maximo 
5 % de gordura; embalada em saco plastico transparente de polietileno 

de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com 
as normas tecnicas de alimentacao. 1º qualidade. 

Cezar 
Massagard 14,90 4.470,00 

138 60 Kg 

bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade embalado a vácuo livre 
de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, prazo de 

validade mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. conforme 
registro no m.a.p.a. e s.i.f. 

Palmali 15,90 954,00 

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

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

C Vale 5,48 1.370,00 

140 100 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada em veículo refrigerado ou 
caixas de isopor conforme legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

Cezar 
Massagard 9,95 995,00 

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

Cezar 
Massagard 8,85 1.770,00 

142 300 Kg 

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

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

Cezar 
Massagard 17,80 5.340,00 

143 180 UN 
quilos de lingüica toscana, resfriadas e embaladas em embalagem 

propria contendo sua data de fabricacao nao superior a 02 meses, e data 
de vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

Friella 9,80 1.764,00 

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

146 190 UN 

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

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

C Vale 6,95 1.320,50 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

147 600 UN 

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

normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

Cezar 
Massagard 15,88 9.528,00 

149 20 UN 

embalagem em lata de 400 gr de cereal infantil, contendo no rótulo as 
informações nutricionais e os seguintes ingredientes: farinha de arroz, 

açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio 
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, 

niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina 
b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina: contém glúten e 

traços de leite. 

Nestlé 8,85 177,00 

150 70 UN 

caixa de cereal de milho, levemente crocante com açúcar, embalagem 
com aproximadamente 300 gramas. ingredientes: milho, açúcar, sal, 
extrato de malte, vitamina c, zinco, ferro, vitamina a, vitamina b6, 

vitamina b12, vitamina b1, vitamina b. contém glúten. 

Corn Sugar 7,90 553,00 

158 1000 UN 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. 

embalagem contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e 
vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 

Piko 4,50 4.500,00 

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

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

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

172 60 UN guardanapo de papel, com dois rolos, tamanho 22x20cm, pacotes com 
02 rolos, cor branca, com 50 folhas cada rolo totalizando 100 folhas Nobre 1,50 90,00 

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

177 20 UN 
mamadeira com capacidade de armazenamento de 240ml, adaptada para 

o bico super,  semelhante aos seios da mãe em látex.  extremas 
facilidades para a higienização livre de bisfenol a. com selo do inmetro 

Orient 10,25 205,00 

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

188 30 UN balde de lenços umedecidos contendo 450 unidades de 20 cm x 12 cm; Baby Bless 9,40 282,00 
193 80 UN aparelho de barbear, com três lâminas. Fiat 3,95 316,00 

Total geral de R$ 141.071,54  
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 405/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2017, homologado em 
07/11/2017.
Valor Homologado: R$ 34.215,38 (Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Quinze 
Reais e Trinta e Oito Centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios, 
materiais de copa, cozinha e higiene para os Centros de Atenção Psicossocial, 
SAMU e Secretaria de Assistência Social.
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 

Item Qtde Uni
d. Descrição Marca 

Valor 
Unitári

o 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

19 1032 UN 
bolo pronto, sabores variados, com 

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

Dourapão 
 

3,89 4.014,48 

151 170 UN 

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

contém. contém glúten. 

Dourapão 5,37 912,90 

153 1.260 Kg 

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

mesmo dia da entrega. 

Dourapão 5,05 6.363,00 

154 408 Kg 

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

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

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

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

miolo.  

Dourapão 8,45 3.447,60 

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

156 70 UN 

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

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

cálacio e acidulante ácido ascórbico.   

Dourapão 4,00 280,00 

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

199 350 Kg 

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

realçador de sabor, antioxidantes, conservadores, 
corante.  

Frimesa 15,44 5.404,00 

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

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

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

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

204 300 UN 

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

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

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

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

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

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

Dourapão 2,47 741,00 

Total geral de R$ 34.215,38 
 

 
 
 

Item Qtde Uni
d. Descrição Marca 

Valor 
Unitári

o 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

19 1032 UN 
bolo pronto, sabores variados, com 

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

Dourapão 
 

3,89 4.014,48 

151 170 UN 

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

contém. contém glúten. 

Dourapão 5,37 912,90 

153 1.260 Kg 

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

mesmo dia da entrega. 

Dourapão 5,05 6.363,00 

154 408 Kg 

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

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

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

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

miolo.  

Dourapão 8,45 3.447,60 

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

156 70 UN 

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

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

cálacio e acidulante ácido ascórbico.   

Dourapão 4,00 280,00 

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

199 350 Kg 

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

realçador de sabor, antioxidantes, conservadores, 
corante.  

Frimesa 15,44 5.404,00 

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

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

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

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

204 300 UN 

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

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

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

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

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

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

Dourapão 2,47 741,00 

Total geral de R$ 34.215,38 
 

 
 
 

Item Qtde Uni
d. Descrição Marca 

Valor 
Unitári

o 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

19 1032 UN 
bolo pronto, sabores variados, com 

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

Dourapão 
 

3,89 4.014,48 

151 170 UN 

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

contém. contém glúten. 

Dourapão 5,37 912,90 

153 1.260 Kg 

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

mesmo dia da entrega. 

Dourapão 5,05 6.363,00 

154 408 Kg 

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

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

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

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

miolo.  

Dourapão 8,45 3.447,60 

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

156 70 UN 

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

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

cálacio e acidulante ácido ascórbico.   

Dourapão 4,00 280,00 

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

199 350 Kg 

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

realçador de sabor, antioxidantes, conservadores, 
corante.  

Frimesa 15,44 5.404,00 

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

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

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

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

204 300 UN 

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

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

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

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

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

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

Dourapão 2,47 741,00 

Total geral de R$ 34.215,38 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 406/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 263/2017, homologado em 
09/11/2017.
Valor Homologado: R$ 295.750,00 (Duzentos e noventa e cinco mil setecentos 
e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de construção para 
doação às famílias assistidas pelo Programa Teto Solidário e Programa Minha 
Casa Melhor.
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição req. 400 e 401 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 40 UN carga de areia lavada grossa com 10 m³. PORTO SÃO JOSE 669,00 26.760,00 

2 40 UN carga de areia fina com 10 m³. PORTO SANTA 
MARIA 490,00 19.600,00 

3 40 UN carga de pedra brita número 01 com 12 m³. PEDREIRA 
EXTRACON 660,00 26.400,00 

10 700 m³ metros cúbicos de areia lavada grossa PORTO SÃO JOSÉ 65,90 46.130,00 

11 700 m³ metros cúbicos de areia fina PORTO SANTA 
MARIA 48,90 34.230,00 

12 700 m³ metros cúbicos de pedra brita número 01 PEDREIRA 
EXTRACON 54,40 38.080,00 

15 2.250 UN telha de amianto, tamanho 2,44x1,10x5mm. BRASILIT 34,85 78.412,50 

16 750 UN telha de amianto, tamanho 2,44x1,10x5mm. (reservado 
cota) BRASILIT 34,85 26.137,50 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 407/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 263/2017, homologado em 
09/11/2017.
Valor Homologado: R$ 294.456,50 (Duzentos e noventa e quatro mil 
quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de construção para 
doação às famílias assistidas pelo Programa Teto Solidário e Programa Minha 
Casa Melhor.
Empresa: MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição req. 400 e 401 Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

4 7.350 Sc sacas de cimento com 50 kg cpllz32 NACIONAL 21,39 157.216,50 

5 2.450 Sc sacas de cimento com 50 kg cpllz32 (reservado cota) NACIONAL 21,50 52.675,00 

13 2.500 Sc sacas de cal virgem com 20 kg. MOTTIN PAVIN 7,09 17.725,00 

14 3.500 UN barra de ferro 5/16 GERDAU 14,64 51.240,00 

17 1.500 UN metros quadrados de piso comercial 43x43 cm. pei 4. VIVA PISOS 10,40 15.600,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 408/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 263/2017, homologado em 
09/11/2017.
Valor Homologado: R$ 317.600,00 (Trezentos e dezessete mil e seiscentos 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de construção para 
doação às famílias assistidas pelo Programa Teto Solidário e Programa Minha 
Casa Melhor.
Empresa: DEPÓSITO JAPURÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 
ENGENHARIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Unid. Descrição req. 400 e 401 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 585.000 UN unidade de lajota de 1ª qualidade, com 06 furos de 9x14x19cm. JAPURA 0,32 187.200,00 

7 195.000 UN 
unidade de lajota de 1ª qualidade, com 06 furos de 9x14x19cm. 

(reservado cota) 
JAPURA 0,32 62.400,00 

8 51.000 UN telha modelo portuguesa cor vermelha. ISOTEC 1,00 51.000,00 

9 17.000 UN telha modelo portuguesa cor vermelha (reservado cota) ISOTEC 1,00 17.000,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 409/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 271/2017, homologado em 
09/11/2017.
Valor Homologado: R$ 18.200,00 (Dezoito mil e duzentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de Centro de 
Formação de Condutores e exames laboratoriais para mudança de categoria de 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - dos condutores das viaturas do Corpo 
de Bombeiros de Cianorte.
Empresa: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VIA EDUCATIVA 
LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 14 SVÇ 
serviço de centro de formação de condutores referente a mudança de categoria 

da carteira nacional de habilitação - cnh - para "categoria d", inclusos as 
taxas do detran, exame de sanidade e aulas práticas necessárias. 

R$ 
1.300,00 

R$ 
18.200,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 410/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 271/2017, homologado em 
09/11/2017.
Valor Homologado: R$ 2.870,00 Dois mil oitocentos e setenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de Centro de 
Formação de Condutores e exames laboratoriais para mudança de categoria de 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - dos condutores das viaturas do Corpo 
de Bombeiros de Cianorte.
Empresa: LABORATÓRIO MENINO JESUS S/S LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

2 14 SVÇ serviço laboratorial de exame toxicológico para realização de troca de 
categoria ou renovação da carteira nacional de habilitação. R$ 205,00 R$ 

2.870,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 115/2018

Prorrogação de Prazos

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, 
para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. 
Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro 
de preços para aquisição de itens de acondicionamento e embalagem, materiais 
de higiene e limpeza para a Secretaria de Assistência Social. Credenciamento 
até 8h do dia 22 de Agosto de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; 
o recebimento das propostas até 9h30min do dia 22 de Agosto de 2018; início 
da sessão às 9h30min do dia 22 de Agosto de 2018; oferecimento de lances a 
partir de 15h do dia 22 de Agosto de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 2 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 151/2018

Prorrogação de Prazos

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, 
para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. 
Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro 
de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de merenda 
escolar e para o programa ACESSUAS. Credenciamento até 8h do dia 22 de 
Agosto de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento 
das propostas até 8h30min do dia 22 de Agosto de 2018; início da sessão às 
8h30min do dia 22 de Agosto de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h 
do dia 22 de Agosto de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados 
e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.
cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 6 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 154/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para aquisição de material médico hospitalar para realização de curativos 
especiais aos pacientes atendidos pelas unidades básicas de saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde. Credenciamento até 8h do dia 23 de Agosto de 2018 através 
do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min 
do dia 23 de Agosto de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 23 de Agosto de 
2018; oferecimento de lances a partir de 9h30min do dia 24 de Agosto de 2018. 
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. 
Cianorte, em 6 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 155/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, 
para conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. 
Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição 
de geladeira, microondas, fogão e maquina de lavar para o Programa Estadual 
Liberdade Cidadã, deliberação 54/2016. Credenciamento até 8h do dia 23 de 
Agosto de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento 
das propostas até 9h30min do dia 23 de Agosto de 2018; início da sessão às 
9h30min do dia 23 de Agosto de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h 
do dia 23 de Agosto de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados 
e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.
cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 6 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 156/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de veículo 
através da deliberação  do Estado nº 54/2016, Programa Estadual Liberdade 
Cidadã. Credenciamento até 8h do dia 22 de Agosto de 2018 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 9h30min do dia 
22 de Agosto de 2018; início da sessão às 9h30min do dia 22 de Agosto de 2018; 
oferecimento de lances a partir de 10h do dia 22 de Agosto de 2018. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto 
a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 6 de 
Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 150/2018
Prorrogação de Prazos

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 21 
de Agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de recolhimento de resíduos espalhados em vias, canteiros centrais, 
praças e lixeiras urbanas.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 6 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 153/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min 

do dia 21 de Agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: registro de preços para 
aquisição de adubo sulfato de amônio para distribuição gratuita aos produtores 
do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 6 de Agosto de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 841/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Piratininga, 601-B, 
centro, CEP 87200-256, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 07.591.939/0001-17. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial nº 117/2018.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de horas técnicas para 
manutenção em impressoras e multifuncionais a laser e jato de tinta, 
calculadoras manuais, elétricas, eletrônicas maquinas de escrever, 
copiadoras e relógio ponto.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.275,00 (Seis mil duzentos e setenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de julho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 843/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28 e a empresa CLASSMED - PRODUTOS 
HOSPITALARES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Rua Pica Pau, 1211, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86701-
040, inscrita no CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos 
pacientes atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal 
de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 26.859,40 
(Vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 845/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada 
Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, CEP 89163-554, na cidade de Rio do Sul, 
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.802.002/0001-02.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos 
pacientes atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal 
de Saúde.
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 7.775,00 
(Sete mil setecentos e setenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 854/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa V. BORGES – INSTALADORA - EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à A. Presidente Tancredo Neves, 
640, Vila São Vicente, CEP 87.709-180, na cidade de Paranavaí, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.747.810/0001-86.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Concorrência Pública nº 01/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para Execução de obra de rebaixamento 
da iluminação pública.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 859.056,60 
(Oitocentos e cinquenta e nove mil cinquenta e seis reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Divisão de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 633/2018-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 626/2018 da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, de 31/07/2018, 

RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal, ALINE 
FRANCIELE MENDES OSÓRIO RODRIGUES, da função gratificada de 
COORDENADORIA SETORIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, a partir de 31 de julho 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 01 de Agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 634/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 627/2018 da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, de 31/07/2018, 

RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal, RENATA FRANCIELLE 
MOREIRA PERUCI, da função gratificada de COORDENADORIA 
SETORIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CRAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 
31 de julho 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 01 de Agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Secretaria de Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 22, DE 11 DE JULHO DE 2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianor-
te – Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 11 de julho de 
2018, às 09h30min, na entidade Serviço de Obras Sociais de Cianorte, situada 
na Rua do Artesão, 135 - Zona 7, 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 - Formar a Comissão Organizadora Municipal da Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta pelos seguintes membros:

- Conselheira Governamental e Presidente do CMDCA: Aline Da-
nielli Vignoto;

- Conselheiro Governamental: Fernando Oswaldo Ribeiro;
- Conselheira Governamental: Amanda Santiago Leão;
- Conselheira Governamental: Rosimeire Luchetti;
- Conselheira Não Governamental: Daniela Brazolotto;
- Conselheiro Não Governamental: Gabriel Estevo Faria;
- Conselheira Não Governamental: Solange Fátima Vicente Nardo;
- Conselheiro Não Governamental: Oriel Rodrigues.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 11 de julho de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 11 DE JULHO DE 2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianor-
te – Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 11 de julho de 
2018, às 09h30min, na entidade Serviço de Obras Sociais de Cianorte, situada 
na Rua do Artesão, 135 - Zona 7, 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 inscrição do Programa de Aprendizagem oferecido pela Rede 
Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração-RENAPSI, contem-
plando os cursos de Aprendiz Auxiliar de Escritório, em geral - CONAP nº: 
411005; Aprendiz em Arco Ocupacional de Administração – CONAP nº: 4110-
05; Aprendiz em Setor Bancário Adolescente Serviços Administrativos CONAP 
nº: 4132-5; Aprendiz em Setor Bancário Jovem Serviços Administrativos CO-
NAP nº: 4132-5, na modalidade de ensino à distância. 
Art. 2º. O Programa de Aprendizagem será executado para adolescentes e jo-
vens de quatorze a vinte e quatro anos, em regime de assistência ao adolescente 
e educação profissional, conforme o artigo 90 do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, Lei nº 8.069/90.
Art. 3º.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 11 de julho de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente 

RESOLUÇÃO Nº 24, DE 11 DE JULHO DE 2018.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianor-
te – Paraná, CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 11 de julho de 
2018, às 09h30min, na entidade Serviço de Obras Sociais de Cianorte, situada 
na Rua do Artesão, 135 - Zona 7, 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 o registro da entidade de atendimento Aldeias Infantis SOS 
Brasil, com CNPJ nº 35.797.364/0005-52, situada na Praça Osvaldo Cruz, 249, 
Zona 01, Cianorte-Paraná, no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Cianorte.
Art. 2º. A entidade executará programa de proteção destinado a crianças e ado-
lescentes, em regime de acolhimento institucional na modalidade Casa Lar, 
conforme o artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 11 de julho de 2018. 

Aline Danielli Vignoto 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 
 

DESPACHO 004/2018 – CMC 

Considerando o recebimento do ofício no 1362/18-OPD-GP do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, na data de 20/07/2018, comunicando a emissão de 
Parecer Prévio nas contas do Poder Executivo do Município de Cianorte, exercício 
financeiro de 2013; 

Considerando o disposto no art. 222 do Regimento Interno, que trata das 
providências a serem tomadas pela Presidência após recebidas as contas prestadas 
pelo Prefeito; 

Determino: 

I) a publicação do Acórdão do Parecer Prévio no 122/18 – Tribunal Pleno 
no Diário Oficial do Município; 

II) o encaminhamento do processo à Comissão de Economia, Finanças e 
Fiscalização, onde deverá permanecer, por 60 (sessenta) dias, à disposição para 
exame de qualquer do povo, que poderá questionar-lhes a legitimidade; 

III) após, o seu prosseguimento nos termos dos artigos 223 e 224 do 
Regimento Interno. 

É o despacho. 

Cumpra-se. 

Cianorte, 06 de agosto de 2018. 
 

 
 

DIRCEU SILVEIRA MANFRINATO 
Presidente 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCESSO Nº: 437900/16 
ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CIANORTE 
INTERESSADO: CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 

 

ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 122/18 - Tribunal Pleno 

Prestação de contas de prefeit o munic ipal do exerc íc io 
de 2013.  Conhec imento e provimento do Recurso de 
Revis ta.  

I – RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso de Revista interposto pelo Sr. Claudemir 

Romeso Bongiorno , Prefeito do Município de Cianorte (peça n.º 60), face ao 
decidido no Acórdão n.º 111/16 (peça n.º 56), da Segunda Câmara deste 

Tribunal de Contas, de relatoria do d. Conselheiro Fernando Augusto Mello 
Guimarães, nos autos de Prestação de Contas do Prefeito Municipal n.º 

274159/14, exercício de 2013. 

O Acórdão determinou a emissão de parecer prévio com 
recomendação de irregularidade das contas , ante a “falta de pagamento 

de aportes para cobertura do défici t atuarial”, e aplicou ao responsável a 
multa prevista no art. 87, § 4°, da LC/PR 113/05. Determinou ainda  ressalva 

quanto à constatação do “recolhimento em atraso de contribuições devidas 

ao INSS”, uma vez que o gestor promoveu o ressarcimento aos cofres do 
Município dos valores despendidos com as multas decorrentes do atraso. 

O Recorrente busca a reforma do acórdão (peça n.º 111/16), 
para que sejam reconhecidas como regulares as contas relativas ao i tem que 

motivou a irregularidade, com exclusão da multa, ou, subsidiariamente, seja a 

de irregularidade convertida em ressalva. Como fundamentos argui, em 
suma, que: 
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a) O recorrente pauta sua atuação nos princípios 

consti tucionais administrativos e na boa-fé; 

b) A Lei Municipal n.º 4.017/2013 previu a amortização em 12 

(doze) parcelas contínuas mensais para o ano de 2013, no valor de R$ 

157.889,81 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e um centavos), iniciando-se em 10/05/2013, em um total de R$ 

1.894.677,72 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro, seiscentos e setenta 
e sete reais e setenta e dois centavos).  

c) Os juros previstos na tabela de cálculo atuarial referem-se 

a juros remuneratórios na razão de 6% previstos como limite de crescimento 
financeiro a ser estimado para aplicação dos recursos do regime 

previdenciário próprio na política de investimentos.  

d) O Município de Cianorte se uti lizada de compensação 

financeira junto ao Insti tuto Nacional de Seguro Social - INSS para 

amortização de dívidas de contribuições sociais, porém, com a amortização 
total da dívida originária tal compensação não mais se verificou, fato que foi 

comunicado tardiamente ao município . Assim, tão logo tomou conhecimento 
da alteração da forma de recolhimento promoveu a correta adequação.       

A Unidade Técnica  mediante Instrução/Parecer n.º 3060/17 

(peça n.º 76), opina pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de 
Revista, para que a recomendação de irregularidade das contas em razão da 

falta de pagamento de aportes para cobertura do défici t atuarial seja 
convertida em ressalva, com afastamento da multa. 

Por sua vez, o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, por meio do Parecer n.º 5/18 (peça n.º 77), manifesta -se pelo 

conhecimento e parcial provimento do Recurso de Revista a fim de converter -

se em ressalta a irregularidade concernente à falta de pagamento de aportes 
para cobertura do défici t atuarial e afastar a multa anteriormente aplicada. 

É o relatório. 
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II – VOTO 

Presentes os pressupostos de admissibi lidade, conheço do 
recurso. 

Em detida análise do recurso interposto e do que mais consta 
dos autos, verifico que a controvérsia se restringe em saber se: a) a 

regularização de impropriedade relativa ao atraso no recolhimento de 

contribuições devidas ao Insti tuto Nacional de Seguro Social – INSS durante 
o curso do processo, somada a resti tuição dos valores dos encargos de multa 

e de mora aos cofres municipais, são suficientes para que as contas do i tem 
serem julgadas plenamente regulares; b) os aportes para reestabelecer o 

equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do 

Município de Cianorte foram realizados no tempo e modo devidos.   

Inicialmente, constata-se dos autos que foram pagos 
encargos de multa e de mora pelo erário municipal em virtude de atrasos 
no recolhimento de contribuições devidas ao INSS  (peça 27, pg. 02). O 

Recorrente justi fica tais atrasos na alteração do modo em que o município se 

uti lizava para realizar as compensações dessas contribuições , da qual o 
gestor só tomou conhecimento de modo tardio.    

Independentemente da boa-fé do gestor, é fato incontroverso 

que houve atraso no recolhimento de contribuições devidas ao INSS e isso 
onerou indevidamente os cofres municipais. As responsabilidades advindas 

do exercício de mandato impõem o dever de máxima di ligência ao agente 
político para que a alteração de situações que possam onerar 

desnecessariamente o erário não lhe peguem de surpresa.  

Isso porque o pagamento de juros e multa não deveria fazer 
parte do rol de despesas da Administração, caracterizando falta de 

planejamento na gestão de recursos públicos .  

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3K36.4PJG.7OAX.8G25.4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

a) O recorrente pauta sua atuação nos princípios 

consti tucionais administrativos e na boa-fé; 

b) A Lei Municipal n.º 4.017/2013 previu a amortização em 12 

(doze) parcelas contínuas mensais para o ano de 2013, no valor de R$ 

157.889,81 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
oitenta e um centavos), iniciando-se em 10/05/2013, em um total de R$ 

1.894.677,72 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro, seiscentos e setenta 
e sete reais e setenta e dois centavos).  

c) Os juros previstos na tabela de cálculo atuarial referem-se 

a juros remuneratórios na razão de 6% previstos como limite de crescimento 
financeiro a ser estimado para aplicação dos recursos do regime 

previdenciário próprio na política de investimentos.  

d) O Município de Cianorte se uti lizada de compensação 

financeira junto ao Insti tuto Nacional de Seguro Social - INSS para 

amortização de dívidas de contribuições sociais, porém, com a amortização 
total da dívida originária tal compensação não mais se verificou, fato que foi 

comunicado tardiamente ao município . Assim, tão logo tomou conhecimento 
da alteração da forma de recolhimento promoveu a correta adequação.       

A Unidade Técnica  mediante Instrução/Parecer n.º 3060/17 

(peça n.º 76), opina pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de 
Revista, para que a recomendação de irregularidade das contas em razão da 

falta de pagamento de aportes para cobertura do défici t atuarial seja 
convertida em ressalva, com afastamento da multa. 

Por sua vez, o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, por meio do Parecer n.º 5/18 (peça n.º 77), manifesta -se pelo 

conhecimento e parcial provimento do Recurso de Revista a fim de converter -

se em ressalta a irregularidade concernente à falta de pagamento de aportes 
para cobertura do défici t atuarial e afastar a multa anteriormente aplicada. 

É o relatório. 
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Não obstante, em se tratando de impropriedade cujo 

saneamento ocorreu antes da decisão de primeiro grau1, a resti tuição dos 
valores decorrentes dos encargos derivados do atraso no recolhimento de 

contribuições devidas ao Insti tuto Nacional de Seguro Social – INSS pelo 

responsável no curso do processo de Prestação de Contas de Prefeito 
Municipal n.º 274159/14 (peça 44), faz incidir a regularidade  deste i tem.  

Quanto aos aportes para reestabelecer o equilíbrio financeiro 
do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Cianorte, o 

parecer n.º 5/18, do Ministério Público de Contas, bem esclarece a questão 

ao apontar que foram realizados 12 (doze) aportes mensais no valor de R$ 
157.889,81 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 

oitenta e um centavos), totalizando R$ 1.894.677,72 (um milhão, oitocentos e 
noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois 

centavos), sendo que a diferença de R$ 52.981,83 (cinquenta e dois mil, 

novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) diz respeito aos 
juros compensatórios ou remuneratóri os que não incidem sobre os aportes 

devidos pelo Ente Municipal. 

De fato, tal manifestação descreve perfeitamente o que se 

extrai dos documentos anexados aos autos (peças 25 e 62), restando 

demonstrado que os aportes para reestabelecer o equilíbrio financeiro do 
RPPS, conforme estabelecido em Laudo de Avaliação Atuarial, foram 

realizados, ainda que parcialmente em exercício subsequente ao em análise, 
de modo que o i tem pode ser convertido em ressalva, com afastamento da 

multa em relação a este ponto.  

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, VOTO pelo PROVIMENTO do presente 

Recurso de Revista, propondo a emissão de parecer prévio pela 

                                                 
1 1. Irregularidades sanáveis são aquelas em relação às quais há possibilidade de retorno ao status quo ante, 
dizendo respeito, de modo geral, aos casos em que verificado apenas prejuízo ao Erário, sem ofensa a normas 
legais. Uniformização de Jurisprudência nº 08 deste Tribunal. Disponível em: 
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Não obstante, em se tratando de impropriedade cujo 

saneamento ocorreu antes da decisão de primeiro grau1, a resti tuição dos 
valores decorrentes dos encargos derivados do atraso no recolhimento de 

contribuições devidas ao Insti tuto Nacional de Seguro Social – INSS pelo 

responsável no curso do processo de Prestação de Contas de Prefeito 
Municipal n.º 274159/14 (peça 44), faz incidir a regularidade  deste i tem.  

Quanto aos aportes para reestabelecer o equilíbrio financeiro 
do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Cianorte, o 

parecer n.º 5/18, do Ministério Público de Contas, bem esclarece a questão 

ao apontar que foram realizados 12 (doze) aportes mensais no valor de R$ 
157.889,81 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 

oitenta e um centavos), totalizando R$ 1.894.677,72 (um milhão, oitocentos e 
noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e dois 

centavos), sendo que a diferença de R$ 52.981,83 (cinquenta e dois mil, 

novecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) diz respeito aos 
juros compensatórios ou remuneratóri os que não incidem sobre os aportes 

devidos pelo Ente Municipal. 

De fato, tal manifestação descreve perfeitamente o que se 

extrai dos documentos anexados aos autos (peças 25 e 62), restando 

demonstrado que os aportes para reestabelecer o equilíbrio financeiro do 
RPPS, conforme estabelecido em Laudo de Avaliação Atuarial, foram 

realizados, ainda que parcialmente em exercício subsequente ao em análise, 
de modo que o i tem pode ser convertido em ressalva, com afastamento da 

multa em relação a este ponto.  

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, VOTO pelo PROVIMENTO do presente 

Recurso de Revista, propondo a emissão de parecer prévio pela 

                                                 
1 1. Irregularidades sanáveis são aquelas em relação às quais há possibilidade de retorno ao status quo ante, 
dizendo respeito, de modo geral, aos casos em que verificado apenas prejuízo ao Erário, sem ofensa a normas 
legais. Uniformização de Jurisprudência nº 08 deste Tribunal. Disponível em: 
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REGULARIDADE  das contas prestadas pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 
CIANORTE , exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Claudemir 

Romeso Bongiorno (Gestão 2013 – 2016).  

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

                             ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO 
DE MATTOS LEÃO, por unanimidade, em: 

Dar PROVIMENTO ao presente Recurso de Revista, com a 
emissão de Parecer Prévio pela REGULARIDADE  das contas prestadas pelo 

PREFEITO MUNICIPAL DE CIANORTE , exercício de 2013, de 

responsabilidade do Sr. Claudemir Romeso Bongiorno (Gestão 2013 – 
2016).  

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES e FABIO DE 
SOUZA CAMARGO e os Auditores SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA, 
TIAGO ALVAREZ PEDROSO e THIAGO BARBOSA CORDEIRO. 

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 2018 - Sessão nº 11. 

 

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 
Conselheiro Relator 

 

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 
Presidente  

                                                                                                                                                         
<http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/02-10-2008-uniformizacao-n%C2%BA8-saneamento-de-irregularidades-
detectadas-em-pre/82344/area/242>. 
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