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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 123/18

 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.938/17, de 20 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), para reforço das seguintes dotações do orçamento 
vigente:
02.03.0412200042.007. Festividades, Comemorações e Inaugurações 
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)...............
..........................................................................................................R$10.000,00
 Total................................................................................R$10.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os re-
cursos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, conforme 
disposto no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, da seguinte dotação:
02.03.0412200042.007. Festividades, Comemorações e Inaugurações
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000).................................R$10.000,00
  Total..............................................................R$10.000,00
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 118/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a necessidade de nomear Comissão para acompanhar bens adqui-
ridos através de recurso estadual e federal;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear Comissão responsável pelo acompanhamento e verificação de 
bens adquiridos através de recurso estadual e federal nos hospitais Fundação 
Hospitalar de Saúde e Instituto Bom Jesus.
Paragrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes membros:
Neide Azevedo de Almeida Stuchi
Patrícia Angélica Vela
Vinicius Marcelo de Jesus Fagundes    
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 117/2018
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 2.937, de 20 de novembro de 
2007, com alteração dada pela Lei Municipal nº 3.614, de 12 de abril de 2011;
Considerando a Portaria nº 41/2018, que nomeou membros para o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear como membro titular do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Cianorte a Sra. Dulcinéia Guilhen Alonso de Araujo 
representando órgão não governamental, em substituição a Sra. Adalvina Gui-
menes.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 41/2018.
Art. 2º. Nomear como membro suplente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Cianorte a Sra. Patrícia Moreira representando órgão 
não governamental, em substituição a Sra. Margarete Marques Barbosa Felipe.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 41/2018.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de agosto de 2018. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
158/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 263/2018, concernente a 
Contratação de serviços de mão de obra para reparos em edificações e logra-
douros públicos.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: D. A. VANETI SAN-
TOS como vencedora dos itens 01 ao 42 no valor total de R$ 246.085,69 (Du-
zentos e quarenta e seis mil oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de agosto de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 640/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 
LTDA - EPP ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 51/2018. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, 
inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente 
representado pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, 
portador da Cédula de Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 
258.569.019-91 e 
CONTRATADA: 
LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 
323, Km 227, s/n lote B46, B47 e B48, na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, CEP 87.200-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.555.931/0001-
95, telefone (44) 3629-1277, neste ato representada por seu sócio 
administrador, o Sr. Manuel Duque da Barbara, portador da Cédula de 
Identidade 875.019-0 e do CPF 478.726.407-91, residente e domiciliada 
em Cianorte/Paraná. 
Cláusula Primeira: 
Esse termo aditivo tem por objeto realinhar os preços do presente contrato, 
aumentando o valor de R$ 30.937,50 (trinta mil novecentos e trinta e sete 
Reais e cinquenta Centavos), passando o contrato a ter o valor total de R$ 
182.525,00 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e vinte e cinco Reais). O 
valor unitário realinhado e o saldo do contrato são demonstrados no 
quadro abaixo: 

Item Qtde 
(saldo) Descrição Valor Unitário 

Registrado 
Valor unitário 

realinhado (R$) 
Aumento 
Total (R$) 

42 15.000 

pacotes de 900 ml de bebida láctea, 
acondicionada em embalagem plástica, 

com validade não inferior a 10 (dez) 
dias. 

1,81 2,26 6.750,00 

81 53.750 

pacotes com 1000 ml de leite 
pasteurizado e padronizado, 

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

1,81 2,26 24.187,50 

 

Cláusula Segunda: 
Classificação funcional 

programática Atividade/projeto/elemento da despesa Fonte Despesa 

0907 12 306 13 2 76 Fornecimento de Alimentação Escolar 3.3.90.32 
 112 2761 

Cláusula Terceira: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Agosto de 2018. 
         Manuel Duque da Barbara Claudemir Romero Bongiorno 
LACTONORTE INDÚSTRIA E  
COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA - EPP  Prefeito 
 Contratada Contratante 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 33/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 310/2017, 
homologado em 06/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 5.067,00 (Cinco mil e sessenta e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de protetor ocular 
infantil e papel continuo para impressora braille destinados aos alunos 
atendidos pelo CAE - Centro de Atendimento Especializado. 
Empresa: LUCIO RASERA JUNIOR - 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 
Valor 
Total 

2 15 Cx. 
papel contínuo, formato 313x305mm, gramatura 120, 

para impressora braille. caixa com 1500, processado com 
papel apergaminhado. 

PAPYRUS R$ 337,80 R$ 
5.067,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 34/2018 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 13/2018, 
homologado em 06/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 1.922,60 (Um mil novecentos e vinte e dois reais e 
sessenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de fórmula infantil para 
o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes do Município de 
Cianorte. 
Empresa: SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 50 UN 

leite em pó, fórmula infantil para lactentes até 06 meses de 
vida, como substituto ou complemento do leite materno, 
quando este não for possível. com dha e ara e prebióticos 

com proteínas lácteas. idade recomendada de 0 a 6 meses. 
não contém glúten. embalagem com 800g. 

NAN 
COMFOR 

1 
21,46 1.073,00 

2 40 UN 

leite em pó, fórmula infantil para lactentes a partir de 06 
meses de vida, como substituto ou complemento do leite 
materno, quando este não for possível. com dha e ara, 

nucleotídeos e prebióticos. idade recomendada a partir de 
6 meses. não contém glúten. embalagem com 800g. 

NAN 
COMFOR 

2 
21,24 849,60 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 35/2018 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 12/2018, 
homologado em 06/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 52.055,00 (Cinquenta e dois mil cinquenta e cinco 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviço de lavagem dos veículos leves e pesados das 
secretarias em geral. 
Empresa: J S AUTO CENTER LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 39315 1566 SVÇ serviço de lavagem completa em veículo leve, limpeza interna e 30,00 46.980,00 

 

lavagem externa, incluindo a parte de baixo, exceto motor. 
2 17946 35 SVÇ serviço de lavagem em veículo pesado 145,00 5.075,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 36/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 06/2018, 
homologado em 08/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 275.040,00 (Duzentos e setenta e cinco mil e 
quarenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Massa asfáltica 
PMFD e Tambor de emulsão asfáltica RL 1C. 
Empresa: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 720 Ton 

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

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

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

UAU 
R$ 

382,00 
R$ 

275.040,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de março de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 105/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 66.817,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e 
dezessete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: A. G. C. V. MERCADO LTDA 
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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$ 

7 157 
1.20

0 Pct 

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

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

acido cítrico. contem glúten. 

BOLAMEL 

6,99 
8.388,00 

23 27745 
1.50

0 Lt 

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

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

tetra pak de 01 litro. 

FRIMESA 

3,30 
4.950,00 

30 143 
1.20

0 Pte 

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

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

PRIME 

2,14 
2.568,00 

46 418 
1.20

0 Kg 

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

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

ESTRELA 

4,40 
5.280,00 

47 116 
3.50

0 Kg 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, 
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

 

2,20 
7.700,00 

53 128 
2.50

0 Kg 

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

condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com 
polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de acordo 

com as normas técnicas de alimentação. 

 

2,79 
6.975,00 

59 7499 
1.50

0 Mç 

cebolinha, um maço, folhas verdes e sem defeitos, não de 
aparência murcha ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, 
com no mínimo 15 unidades cada. os produtos deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, 

de 10/03/99. 

 

0,90 1.350,00 

62 17876 
2.00

0 Mç 

couve folha - unidade (maço), tipo manteiga de tamanho 
médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem 
manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 

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

da cnnpa.  

 

2,60 5.200,00 

65 112 
1.20

0 Kg 

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

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

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

 

3,98 4.776,00 

66 7482 
1.80

0 Kg 

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

tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/1999. 

 

1,45 2.610,00 

75 118 
4.60

0 Dz 

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

bandejas de papelão forte, com divisões celulares, prazo 
mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

 

3,70 17.020,00 

    TOTAL R$ 66.817,00    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 106/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

 

por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 82.250,00 (oitenta e dois mil, duzentos e 
cinquenta Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Ite
m 

Cód
. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitári

o 
R$ 

Valor Total 
R$ 

44 100 5.000 Kg 

quilos de linguiça toscana, acondicionada em sacos 
de polietileno de 05 kg, devidamente fechados. 

carne e condimentos com aspecto normal, firme, 
sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e 

larvas, mantidas em temperatura de refrigeração 
adequada e suas condições deverão estar de 

acordo com a nta-05 (decreto 12486 de 
20/1081978) 

Nobre – 
SIF 727 

8,40 
42.000,00 

87 911
6 5.000 Kg 

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

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

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

apresentar validade mínima de 6 meses no 
momento da entrega. para a entrega a embalagem 
secundária deverá ser em  caixa com 10 quilos e 

primária: 2kg aproximadamente 

Copacol 
– SIF 
516 

8,05 
40.250,00 

    TOTAL R$ 82.250,00    

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 107/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 298.347,20 (duzentos e noventa e oito mil, 
trezentos e quarenta e sete Reais e vinte Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: COMÉRCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

48 132 1.500 Kg 

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

normas técnicos de alimentação 

1,60 2.400,00 

49 131 2.000 Kg 

quilo abobrinha menina, sem defeitos que afete sua 
aparência, sendo de primeira qualidade, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação. 

2,85 5.700,00 

50 120 3.000 UN 

alface, de primeira qualidade, apresentando 
tamanho e conformação uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação. unidade 

1,65 4.950,00 

51 124 1.800 UN 

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

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

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

10,84 19.512,00 

52 113 800 Kg 

quilos de acelga, fresca, de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformação uniformes, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, 

isentam de enfermidades, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, bem como sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação. 

3,20 2.560,00 

54 129 13.00
0 Kg 

banana nanica, um quilo, em pencas, de primeira 
qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio, 

sem defeitos que afete sua aparência e 
conformação uniforme, em condições adequadas 

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

1,31 17.030,00 

55 126 10.00
0 Kg quilo de batatas graúdas, lisas e de boa qualidade e 

que tenham aproximadamente o mesmo tamanho. 2,14 21.400,00 

56 134 1.800 Kg 
beterraba, um quilo, de primeira qualidade, firme, 
intacta e suas condições deverão estar de acordo 

com a norma técnica de alimentação. 
1,93 3.474,00 

57 109 1.000 Mç 

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

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

acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,69 3.690,00 

58 127 5.500 Kg 
quilo de cebola graúda, sem defeitos ou 

machucados, que afetem sua aparência, sem 
brotos e com formação uniforme. 

1,90 10.450,00 

60 117 6.000 Kg 

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

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

e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, as condições do produto deverão 

estar de acordo com a norma técnica de 
alimentação. 

1,84 11.040,00 

61 108 2.000 Kg 

chuchu, um quilo, deverão ser de primeira 
qualidade, apresentando tamanho uniforme e 

suficientemente desenvolvido, estando livres de 
enfermidades, defeitos graves, sem danos de 

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

norma técnica de alimentação. 

1,59 3.180,00 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

63 122 1.200 UN 

couve-flor, unidade de cabeça, tamanho médio, de 
boa qualidade, apresentar tamanho e conformação 
uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e 

compacta, isenta de enfermidades, material terroso 
e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 
unidade. 

5,39 6.468,00 

64 22965 180 Kg gengibre - raiz integrante da família das 
zingiberácea, embalagem plástica de 1kg. 6,79 1.222,20 

67 139 1.600 Kg 

laranja lima, um quilo, frescas e firmes, cor típica 
da fruta madura, sem dano físico e mecânico 
oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

4,99 7.984,00 

68 138 5.500 Kg 

laranja pera, um quilo, tipo a, fresca e firme, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, 

de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação. 

1,29 7.095,00 

69 10729 13.00
0 Kg 

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

e conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, 

sem danos físicos e mecânico oriundos do 
manuseio e transporte, e  suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de 
alimentação  

4,59 59.670,00 

70 115 5.200 Kg 

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

desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

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

alimentação. 

2,69 13.988,00 

71 110 500 Kg 

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

firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 
bem desenvolvida, suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

7,89 3.945,00 

72 135 1.800 Kg 

maracujá azedo, um quilo, devendo ser de primeira 
qualidade, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

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

7,69 13.842,00 

73 105 8.500 Kg 

melancia, um quilo, 1º qualidade, redonda, graúda, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta 

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

1,46 12.410,00 

74 18060 8.000 UN 

quilos de melão, tamanho grande, viçoso e 
saudável, cor amarela, com polpa firme e intacta, 

livres de enfermidades, defeitos graves, sem danos 
de origem física ou mecânico oriundo do manuseio 
e suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

1,77 14.160,00 

76 107 1.000 Kg 

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

enfermidade, defeitos graves, sem danos de 
origem física ou mecânica oriundos do manuseio 
(rachadura, etc.) e suas condições deverão estar 
de acordo com a norma técnica de alimentação. 

2,01 2.010,00 

77 114 2.500 UN 

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

isenta de enfermidades, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, bem como sem danos 

físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação. 

2,25 5.625,00 
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Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

78 7500 1.800 Mç 

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

ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades 
contadas na parte oposta ao das folhas, os 

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

1,39 2.502,00 

79 130 10.00
0 Kg 

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

primeira qualidade. 
2,89 28.900,00 

80 104 1.800 Kg 

quilos de vagem, devendo ser de primeira 
qualidade, apresentando tamanho uniforme, sem 
danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio, 
suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

7,30 13.140,00 

    TOTAL R$ 298.347,20   

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 108/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 190.050,00 (cento e noventa mil e cinquenta 
Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LATICÍNIOS LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Ite
m 

Cód
. Qtde Unid. Descrição 

Marca Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

42 95 20.00
0 Pct 

pacotes de 900 ml de bebida láctea, 
acondicionada em embalagem plástica, com 

validade não inferior a 10 (dez) dias. 

Lactonorte 
1,81 36.200,00 

81 94 63.75
0 Pct 

pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e 
padronizado, acondicionado em embalagem 
plástica de 1º qualidade. o produto devera 
ter validade não inferior a 03 (três) dias 

Lactonorte 

1,81 115.387,50 

82 377
45 

21.25
0 Pct 

pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e 
padronizado, acondicionado em embalagem 
plástica de 1º qualidade. o produto devera 
ter validade não inferior a 03 (três) dias. 

(reservado cota) 

Lactonorte 

1,81 38.462,50 

    TOTAL R$ 190.050,00    

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

Prefeito 

 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 109/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil e novecentos 
Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: MAQUEA E MAQUEA LTDA ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód
. Qtde Unid

. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

Maquea 
Polpas 8,80 22.000,00 

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

Maquea 
Polpas 8,25 8.250,00 

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

Maquea 
Polpas 7,55 7.550,00 

39 224
77 1.000 Pct polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, 

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

    TOTAL R$ 44.900,00    

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

Prefeito 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 110/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 5.210,00 (cinco mil e duzentos e dez Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES EIRELI 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição 

Marca Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

12 27740 100 Lta 

fórmula infantil sem lactose. lata de 400grs. formula infantil 
para intolerância a lactose, carboidrato (100% 

maltodextrina), isento de lactose, enriquecido com 
nucleotídeos, lcpufas, dha, ara, ácido linoleico e ácido alfa 

linoleico. 

Aptamil 
SL/ 

Danone 52,10 5.210,00 

    TOTAL R$ 5.210,00    

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 111/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 116.064,00 (cento e dezesseis mil e sessenta e 
quatro Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 
 
 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitári
o 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 8019 4.500 Pct 

arroz agulhinha tipo 1: de acordo com as 
nta 02 e 33. tipo 1, longo fino, 
constituído de grãos saudáveis 

permitindo-se apenas até 5% de grãos 
quebrados de acordo com a legislação 

vigente, com umidade máxima de 12%, 
isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais e vegetais. validade 

mínima de 06 meses. embalagem: - 
primária: saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado, contendo 

peso líquido de 05(cinco)kg.- 
secundária: fardo de papel multifoliado, 

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

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

vigente.   

VO 
GERALDA 

8,68 39.060,00 

11 1291
5 1.000 Pct 

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

mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 

CHÁ DAS 5 

2,12 2.120,00 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

12 27740 100 Lta 

fórmula infantil sem lactose. lata de 400grs. formula infantil 
para intolerância a lactose, carboidrato (100% 

maltodextrina), isento de lactose, enriquecido com 
nucleotídeos, lcpufas, dha, ara, ácido linoleico e ácido alfa 

linoleico. 

Aptamil 
SL/ 

Danone 52,10 5.210,00 

    TOTAL R$ 5.210,00    

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 111/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 116.064,00 (cento e dezesseis mil e sessenta e 
quatro Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 
 
 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitári
o 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 8019 4.500 Pct 

arroz agulhinha tipo 1: de acordo com as 
nta 02 e 33. tipo 1, longo fino, 
constituído de grãos saudáveis 

permitindo-se apenas até 5% de grãos 
quebrados de acordo com a legislação 

vigente, com umidade máxima de 12%, 
isento de matéria terrosa, de parasitos, 
de detritos animais e vegetais. validade 

mínima de 06 meses. embalagem: - 
primária: saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado, contendo 

peso líquido de 05(cinco)kg.- 
secundária: fardo de papel multifoliado, 

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

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

vigente.   

VO 
GERALDA 

8,68 39.060,00 

11 1291
5 1.000 Pct 

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

mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 

CHÁ DAS 5 

2,12 2.120,00 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitári
o 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

17 158 500 Pct 

pacotes de 5 kg de farinha de trigo 
especial, enriquecida com ferro e acido 
fólico. produto obtido a partir do cereal 

limpo. 1ª qualidade. 

ANNIELA 

8,90 4.450,00 

21 169 3.200 Pct 

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

coloração homogênea, ausência de 
matéria estranha e odores estranhos, 
enriquecido com ferro e acido fólico. 

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

NUTRI 
NOVO 

1,18 3.776,00 

22 5462 230 Pct 

leite em pó integral, embalagem de 400 
gr, ingredientes: leite integral, lectina 
(emulsificante), vitamina a e d. não 

contém glúten. 

DANKY 

6,70 1.541,00 

24 154 500 Pct 

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

ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 

ovos pasteurizados, corantes naturais 
urucum e cúrcuma. contém glúten. 

fabricada a partir de matérias-primas 
selecionadas sãs, limpas e de boa 

qualidade. primária: sacos de polietileno 
atóxico, resistentes, termossoldado. 

validade mínima de 08 meses. 
rotulagem de acordo com a legislação 

vigente. 

TODESCHI
NI 

2,50 1.250,00 

26 153 1.000 Pct 

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

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

enriquecida com ferro e acido fólico 
(43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 
corantes naturais urucum e curcuma. 
contem glúten. fabricada a partir de 
matérias-primas selecionadas sas, 

limpas e de boa qualidade. embalagem 
primaria: sacos de polietileno atóxico, 
resistentes, termossoldado, contendo 

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

legislação vigente. 

TIBAGI 

3,35 3.350,00 

28 3120
4 500 Pct 

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

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

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

consistência macia, porém não papa ou 
pegajosa. livre de matéria terrosa, 

parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. embalagem: primária: sacos 

de polietileno atóxico, resistentes, 
termossoldado, contendo peso liquido de 

01 kg. validade mínima de 08 meses 

TODESCHI
NI 

3,33 1.665,00 

29 2774
6 500 Gr 

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

água, óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, vitaminas (“e”, “a”, e 
“d”), estabilizante mono e diglicerídios e 
ácidos graxos e estéres de poliglicerol de 

ácido ricinoléico, conservadores 
benzoato de sódio e sorbato de potássio, 

acidulante ácido cítrico, aromatizante 
(aroma idêntico ao natural de manteiga), 

antioxidante tbhq e bht, corantes 
urucum e cúrcuma. não contém glúten. 

BECEL 

8,10 4.050,00 
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Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitári
o 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

32 7730 2.900 Cx. 

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

com as nta 02 e 50. validade mínima: 12 
(doze) meses a partir da data de 

fabricação que não poderá ser superior a 
30 (trinta) dias da data de entrega. 

SINHA 

3,20 9.280,00 

33 2774
4 100 Kg orégano: pacote de 01 quilo. Folhas 

frescas ou secas. 
SMA 23,00 2.300,00 

41 410 2.400 Pct sal refinado, iodado, para consumo 
domestico. embalagem contendo 01 kg.  

SAL BOM 0,63 1.512,00 

43 9117 5.000 Kg 

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

estabelecido pelo ministério de 
agricultura. possuir registro nos órgãos 

de inspeção sanitária. transporte fechado 
refrigerado conforme legislação vigente. 
o produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses no momento da 

entrega. para a entrega a embalagem 
secundária deverá ser em  caixa com 17 
quilos e primária: 2kg aproximadamente 

C. VALE 

6,79 33.950,00 

45 98 2.000 Kg 

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

condições deverão estar de acordo com 
as normas técnicas de alimentação. 

C. VALE 

3,88 7.760,00 

    TOTAL R$ 116.064,00    

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 112/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 330.791,50 (trezentos e trinta mil, setecentos e 
noventa e um Reais e cinquenta Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI E CIA LTDA EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 28982 50 UN 

aroma artificial de baunilha vidro de 30 
ml. ingredientes: água destilada, álcool 

etílico, corante caramelo e aromatizante. 
sem glúten. 

CEPERA 

3,63 181,50 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

8 28984 5.000 Pct 

biscoito cream cracker sem lactose. 
pacote de 400 g. ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura vegetal interesterificada, açúcar 

invertido, açúcar, sal, estabilizante 
lecitina de soja, fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio) e fermento 

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

produtos de origem animal. 

LIANE 

2,91 14.550,00 

9 28985 4.500 Pct 

biscoito maisena sem lactose. pacote de 
400 g.ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, amido de milho, gordura vegetal 
interesterificada, açúcar invertido, sal, 

fermentos químicos bicarbonato de sódio 
e bicarbonato de amônio, estabilizante 

lecitina de soja e aroma artificial de 
baunilha. Sem colesterol. sem lactose. 
contém glúten. isento de produtos de 

origem animal.  

LIANE 

2,89 13.005,00 

16 9115 4.500 Sa 

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

com as nta 02 e 32. duplos 
concentrados, preparado com frutos, 
maduros escolhidos, sãos, sem pele e 

sementes. isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. 

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

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

validade mínima de 12 meses. 

CIAFRIOS 

4,05 18.225,00 

19 8017 7.500 Pct 

feijão comum tipo 1: de acordo com as 
nta 02 e 14. classificado com tipo cores, 

isto é, constituído de grãos com a 
mesma coloração admitindo-se no 

máximo 05 (cinco)% de misturas de 
outras classes e até 10 (dez)% de 

mistura de variedades da classe cores, 
isento de matéria terrosa, de parasitas, 
de detritos animais ou vegetais, pedaços 

de grãos ardidos, brotados, chochos, 
imaturos, manchados, chuvados, 

mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, 

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

polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido de 

01 (um) kg  

SÃO BERNARDO 

2,94 22.050,00 

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

ROBERTA 2,60 3.900,00 

27 5433 4.000 Pct 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, 
sêmola  especial, seca, com ovos. 

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

(1,6%), corantes naturais urucum e 
cúrcuma. fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa 

qualidade. deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência 
macia, porém não papa ou pegajosa. 

livre de matéria terrosa, parasitos, larvas 
e detritos animais e vegetais. 

embalagem: primária: sacos de 
polietileno atóxico, resistentes, 

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

rotulagem: de acordo co 

ROBERTA 

2,98 11.920,00 

31 168 300 UN 

balde com 04 kg de massa pronta para 
pão de queijo, resfriada. ingredientes: 
fécula de mandioca, gordura vegetal, 
ovos, sal e queijo. isento de gordura 

trans. necessário estar de acordo com as 
normas do órgão de fiscalização vigente. 

SALES 

38,00 11.400,00 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

34 9113 
22.00

0 UN 

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

KI PÃO 

0,58 12.760,00 

83 96 7.500 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acém, cortada 
em pedaços ou moída (conforme 

pedido), resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; no máximo 5 % 
de gordura; embalada em saco plástico 
transparente de polietileno de ate 2 kg 

cada, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com as normas técnicas 

de alimentação. 1º qualidade. 

DISTRIBUIDORA 
DE CARNES 

MASSA 

10,49 78.675,00 

84 31634 2.500 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acém, cortada 
em pedaços ou moída (conforme 

pedido), resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; no máximo 5 % 
de gordura; embalada em saco plástico 
transparente de polietileno de ate 2 kg 

cada, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com as normas técnicas 
de alimentação. 1º qualidade. (reservado 

cota) 

DISTRIBUIDORA 
DE CARNES 

MASSA 

10,49 26.225,00 

85 19530 7.500 Kg 

quilos de acém bovino cortado em tiras; 
resfriado; e no máximo 5% de gordura, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; para a entrega o acém bovino 
cortado deverá ser  embalado em saco 
plástico transparente de polietileno de 2 

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

2244/97).  

DISTRIBUIDORA 
DE CARNES 

MASSA 

11,79 88.425,00 

86 37747 2.500 Kg 

quilos de acém bovino cortado em tiras; 
resfriado; e no máximo 5% de gordura, 

com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; para a entrega o acém bovino 
cortado deverá ser  embalado em saco 
plástico transparente de polietileno de 2 

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

2244/97). (reservado cota) 

DISTRIBUIDORA 
DE CARNES 

MASSA 

11,79 29.475,00 

    TOTAL R$ 330.791,50    

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 113/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
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 Eletrônico sob nº 051/2018, 
homologado em 05/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 46.015,00 (quarenta e seis mil e quinze Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da merenda escolar. 
Empresa: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Marca Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

2 24308 1.200 Pct 

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

em fibras funcionais, proteínas e ferro. 
embalagem plástica. 

NATURALE 

3,79 4.548,00 

4 8022 3.800 Pct 

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

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

aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. 
sabor doce. validade mínima 12 meses. 

embalagem: - primária: saco de polietileno 
atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 

liquido de 05 (cinco)kg. Secundária: fardo de 
papel multifoliado, resistente, totalmente fechado 
com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, 
transparente, resistente, termossoldado com peso 

liquido total de 30(trinta)kg. 

DOCE SUCAR 

6,85 26.030,00 

5 8023 1.720 Pct 

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

não podendo estar rançoso e com umidade 
máxima de 14,0%p/p. validade mínima de 12 
meses. embalagem: - primária: fardo de papel 

multifoliado, resistente, totalmente fechado com 
costura resistente com peso liquido de 01(um) 
quilo. Secundária: caixa de papel ondulado com 

20 kg.  

D´MILE 

1,75 3.010,00 

10 31203 80 Pct 

camomila flor - embalagem de 250 grs. 
ingredientes capítulos florais 100% naturais. flor 

seca devendo ser de primeira qualidade, suas 
condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação 

D´MILE 

6,80 544,00 

13 160 800 Pct 

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

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

223. não contem glúten. 1ª qualidade. 

D´MILE 

1,99 1.592,00 

18 8021 2.500 Pct 

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

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

das raízes de mandioca, previamente descascada, 
lavada, e isenta de cianeto. livre de matéria 

terrosa, de parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. não podendo estar fermentada, rançosa 
e ter, no máximo, 14% p/p de umidade. validade 

mínima 12 meses.  embalagem: - primária: 
pacote de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, ou em filme de poliéster 

metalizado com polietilene, embalagem com 
500grs 

D´MILE 

3,35 8.375,00 

20 17868 400 Frc 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, 
seco, instantâneo composto de pirofosfato ácido 
de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de mono-
cálcio, hermeticamente fechada. com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto. deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. resolução - cnnpa nº 

38, de 1977. embalagem com 250grs.  

D´MILE 

4,79 1.916,00 

    TOTAL R$ 46.015,00    

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 213/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
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por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 158/2018, 
homologado em 30/08/2018. 
Valor Homologado: R$ 246.085,69 (Duzentos e quarenta e seis mil oitenta 
e cinco reais e sessenta e nove centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de mão de 
obra para reparos em edificações e logradouros públicos. 
Empresa: D. A. VANETI SANTOS.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.  
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 23278 223 M² Metros quadrados de reparo em beiral de laje 5,88 1.311,24 

2 23279 1.208 M² Metros quadrados para aplicação de reboco em paredes e 
muros 5,25 6.342,00 

3 23174 462 M² Metros quadrados de reparos e instalações de pisos e azulejos 10,95 5.058,90 
4 23282 1.008 M² Metros quadrados em demolição de calçamento 3,34 3.366,72 

5 23283 450 M² Metros quadrados de preparação de terreno e aplicação de 
calçamento desempenado 8,22 3.699,00 

6 23286 168 M² Metros quadrados em cortes de paredes e pisos para 
passagem de tubulações com envelopamento 5,19 871,92 

7 23287 54 M² Metros quadrados de reparos em caixas de passagem em 
alvenaria em geral 41,40 2.235,60 

8 23288 288 M² 
Metros quadrados de reparos e substituição de canaletas e 
coletores de água pluvial com retirada e assentamento de 

grelha 
13,47 3.879,36 

9 27561 1.020 Mt Metros de retirada de telhas e ripamento para colocação de 
manta térmica. 10,39 10.597,80 

10 27562 56 SVÇ Instalações completas de portas com batentes de madeira. 104,99 5.879,44 
11 27563 114 SVÇ Instalações de grades e portões metálicos. 30,81 3.512,34 

12 30737 1.200 M² Metros quadrados de substituição de telhas de amianto ou 
barro 8,69 10.428,00 

13 43133 250 M² Metros quadrados de reparos e instalações de pastilhas 25,09 6.272,50 

14 43784 1.000 M² 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm - lajota em pé) de 

paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo manual. 

Af_06/2014 

10,93 10.930,00 

15 43785 150 M² 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de 

paredes com área l´quida menor que 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

Af_06/2014. 

55,00 8.250,00 

16 43786 258 m³ Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, 
sem reaproveitamento. Af_12/2017 25,27 6.519,66 

17 43787 986 M² 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, om colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 
1,00 986,00 

18 43788 360 M² 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em 
panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 

mm. Af_06/2014 

17,87 6.433,20 

19 43140 1.180 M² 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre 

laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014 
5,98 7.056,40 

20 43789 664 M² Conserto de infiltrações em paredes. (com remoção do reboco 
danificado e aplicação de um novo). 3,34 2.217,76 

21 43790 105 UN Demolição de pavimento e execução de rampa pne 56,38 5.919,90 
22 43791 50 UN Remoção e instalação de esquadrias metálicas 30,52 1.526,00 

23 43792 61 UN Abertura de portas em paredes de alvenaria, com 
reenquadramento. 52,75 3.217,75 

24 43793 300 M² Substituição de telhas de fibrocimento 6 mm. 4,00 1.200,00 

25 43794 200 M² 
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com 
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. 

Af_12/2015 
5,96 1.192,00 

26 43795 260 M² 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área 

entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014 
7,17 1.864,20 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

27 43796 260 M² 

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em 
ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das 

paredes. Af_06/2014 

10,74 2.792,40 

28 43798 400 M² Emassamento com massa epoxi, 2 demaos 8,75 3.500,00 

29 43799 1.500 M² Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie 
metalica 11,39 17.085,00 

30 43800 200 m³ Abertura de valetas para passagem de encanamento 40 a 
60cm 60,79 12.158,00 

31 43801 120 m³ Abertura de valetas para passagem de encanamento e ou fios 
de energia com largura de 20 cm a 40 cm 60,94 7.312,80 

32 43802 100 m³ Execução de muros de arrimo. Incluindo a execução de vias e 
pilares necessários. (tijoço maciço deitado). 161,89 16.189,00 

33 43159 100 Mt Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=1,80m, emboçado 130,39 13.039,00 
34 43803 40 UN Substituição ou instalação de fechaduras. 13,86 554,40 

35 43804 303 M² Substituição de forros em madeira. (retirada do forro 
existente e instalação de um novo) 6,00 1.818,00 

36 43805 110 M² Instalação de forros em madeira. 23,89 2627,90 

37 43806 150 M² Subcobertura com manta plástica revestida por película de 
alumínio, incluso transporte vertical. Af_ 06/2016 3,09 463,50 

38 43807 100 Mt 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura), para urbanização interna de 

empreendimentos. Af_06/2016_p 

9,00 900,00 

39 43808 100 Mt Execução de sarjeta de concreto usinado, moladada in loco 
em trecho reto, 30 cm base x 15 cm  altura. Af_06/2016 11,49 1.149,00 

40 38859 3.150 SVÇ Mão de obra de aplicação de massa pva ou acrilica com duas 
demãos(m2) 0,85 2.677,50 

41 38860 1.650 SVÇ Mão de obra de aplicação de textura, com duas demãos(m2) 1,23 2.029,50 

42 38861 31.800 SVÇ Mão de obra para pintura em geral, 3 demãos, piso, teto, 
parede interna, parede externa e esquadria(m2) 1,29 41.022,00 

    TOTAL R$ 246.085,69   

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de agosto de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 453/2017 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 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 (com reserva de cota).  
Empresa: MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 09/11/2018 
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 

TOTAL DE R$ 295.750,00 

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

Prefeito 
 

 
 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 697/2018-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 08 de Novembro 
de 2015, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2015, de 18 de 
Agosto de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, RODRIGO MASSUCATTO, para exercer o cargo de provimento 
efetivo de TECNÓLOGO EM ENGENHARIA CIVIL, do grupo ocupacional 
Técnico, constante do anexo III, da Lei nº 1.344/91, de 28/08/1991, do Plano de 
Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianor-
te, no Regime Estatutário da Lei nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo 
vencimento atribuído ao grau G 65, da tabela de vencimentos do município, a 
partir de 04 de setembro 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 31 de Agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 698/2018-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº. 10.898, de 01 de 
agosto de 2018,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal NILZA APA-
RECIDA DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de PRO-
FESSORA, APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR NO 1º PA-
DRÃO, com proventos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 2.729,14 
(dois mil, setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), e o valor anual de 
R$ 32.749,68 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e 
oito centavos), a partir de 01 de Setembro de 2018.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional Nº. 41/2003, já com as alterações inseridas pela E.C. 
nº 47/05, e com o reajuste de seus proventos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 
41/03, ou seja, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar 
a remuneração dos servidores em atividade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Agosto de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecerem na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 18 de Agosto 
de 2015.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
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dia 13 de Setembro de 2018, sito na Av. Goiás, (Antigo PA) Cianorte-PR, às 
14h:30min, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-
-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   
 
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
NOME           CLASSIFICAÇÃO 
ERICA MASAGO     36º

 
 

 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

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

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

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

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

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

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

Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

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

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

 

 Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

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

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

Cianorte, 04 de Setembro de 2018. 
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA 

CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 333/2018 

PROPRIETÁRIO: MARWAN FOUAD HANNA MAKDESI YACOUB 
LOCALIZAÇÃO: Z: 68   Q: 02  D: 16 

 
 

 
 

AGENTE FISCAL: Marcio/Wilians em 03/09/2018 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 334/2018 
PROPRIETÁRIO: MARWAN FOUAD HANNA MAKDESI YACOUB 

LOCALIZAÇÃO: Z: 68   Q: 02  D: 15 
 
 

 
 
 

AGENTE FISCAL: Marcio/Wilians em 03/09/2018 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE – ESTADO DO PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017- CMC

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017, ORIUNDO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CELEBRADO ENTRE A CÂ-
MARA MUNICIPAL DE CIANORTE E A RAFAEL FOTOS VÍDEOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO 
EM TEMPO REAL (AO VIVO) DE ÁUDIO E VÍDEO (STREAMING), VIA 
INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CIANORTE.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Para-
ná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Santa Catarina nº 621, 
inscrita no CNPJ/MF no 75.783.688/0001-22, representado pelo seu Presidente, 
Sr. Dirceu Silveira Manfrinato, em pleno exercício de seu mandato e funções, 
residente e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade RG n.º 488.034-0 SSP/PR, devidamente inscrito no CPF sob o n.º 
226.793.759-04.
CONTRATADA: RAFAEL FOTOS VIDEOS, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Rua Tiradentes, 356, na cidade de Cianorte, PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 24.856.251/0001-30, neste ato representada pelo Sr. Rafael da 
Silva Calado, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.968.668-9 SSP/PR e 
CPF nº 027.029.749-96, residente e domiciliado em Cianorte, PR.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente termo aditivo as partes supra identi-
ficadas, de comum acordo, resolvem prorrogar até 05 de setembro de 2019, os 
prazos de vigência e execução do referido contrato, acrescentando ainda, o valor 
de R$ 48.737,92 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e 
dois centavos) para o novo período de 12 meses.
CLÁSULA SEGUNDA:
Dotação orçamentária:
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto – 3.3.90.39.59.00– Fonte: 1001.
CLÁSULA TERCEIRA:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas no con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Cianorte/PR, 03 de setembro de 2018.
______________________________         _______________________
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE RAFAEL FOTOS VIDEOS
Dirceu Silveira Manfrinato     Rafael da Silva Calado
TESTEMUNHAS:

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 009/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento ad-
ministrativo denominado Registro de Preços realizado por esta instituição me-
diante Pregão Presencial sob o nº 009/2018, homologado em 21/05/2018.
Valor Homologado: R$ 2.522,25 (dois mil, quinhentos e vinte dois reais e vinte 
cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de Materiais de Limpeza e 
Produtos de Higienização para a Câmara Municipal de Cianorte. 

Empresa: PB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 17/06/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Qtde Especificações

Valor Unitário 
Registrado R$

Valor 
Total 

de 
Regis-
trado 

R$

Marca 
pro-
posta

08 10
Álcool Etilico Hidratado 92,8º INPM, 

frasco com 01 litro, uso doméstico, 
limpeza geral, 92,8% e 7,2% de água.

6,20 62,00 TUPI 

09 20

Álcool Etílico Hidratado BM 70º 
INPM EM GEL, frasco com 500 ml, 
Composição: Álcool etílico e água 
purificada, glicerina, carbômero, 
neutralizante e desnaturante, não 

aromatizado.

5,55 111,00 ARAU-
CÁRIA 

17 70

Pacote com 1.000 folhas de papel 
toalha branco, interfolhado, 2 dobras, 
produzido em celulose 100% virgem, 

no tamanho de 22cmx20cm, em 
embalagem resistente ao armazena-

mento. com identificação do fabricante 
e marca.

10,15 710,50 TOPER-
LIMP

25 20

Saco para lixo (100 litros), em plástico, 
pacote com 100 unidades, medidas 
aproximadas 75x90cm, micra 10 

(reforçado). Boa qualidade.

44,25 885,00 CAM-
PAVI

30 04

Lixeira com tampa acionada por 
pedal, em material plástico, resistente, 
formato cilíndrico, com capacidade de 

60 litros, cor branca. unidade.
109,75 439,00 AR-

CPLAST 

33 03 Bota de borracha, cor preta, cano longo 
- numeração do 34 ao 42. 36,90 110,70 KALA 

35 07

Detergente Desincrustante Ácido; 
ácido clorídrico, ácido fluorídrico, 

tensoativo aniônico, alcalizanizante, 
corante e veículo. Registro e autoriza-
ção de venda. Embalagem c/ 5 litros 

(Marca de referência: Facilit).

29,15 204,05 STOME

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 18 de junho 
de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 007/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

Item Qtde Especificações

Valor 
uni-
tário 
regis-
trado 
 R$ 

Valor 
total 
regis-
trado  

R$ 

Marca 
proposta 

01 70

Açúcar cristal, sacarose de ca-
na-de-açúcar, na cor branca. Em-
balagem de 5 kg em polietileno, 
contendo dados de identificação 
do produto, marca do fabrican-
te, data de fabricação, validade 
mínima de 03 meses da data de 
entrega, de acordo com as normas 
e/ou resoluções vigentes da AN-
VISA/MS.

7,35 514,50 CRISTAL-
MAR

02 130

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

3,80 494,00 LIANE

03 50

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

3,80 190,00 LIANE

04 200

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

3,90 780,00 PARATI

05 60

Filtro de papel para café, ta-
manho 103, com dupla costura 
lateral. Caixa com no mínimo c/ 
28 unidades.

3,05 183,00 BRIGITA

06 170

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

7,90 1.343,00 CIANORTE

Item Qtde Especificações

Valor 
uni-
tário 
regis-
trado 
 R$ 

Valor 
total 
regis-
trado  

R$ 

Marca 
proposta 

07 45

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

5,70 256,50 D’MILE

08 100

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

3,40 340,00 LEÃO

09 14

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

4,15 58,10 DORIANA

10 03

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

79,80 239,40 COPOMAIS

12 05

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

72,40 362,00 TERMOLAR

13 03

Adoçante Dietético Líquido, 
Frasco com 100 ml. Prazo de vali-
dade mínima de 03 meses a contar 
da data de entrega.

2,95 8,85 ADOCYL

14 170

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

10,80 1.836,00 FIORELLI

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 010/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 
denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 009/2018, homologado em 21/05/2018.
Valor Homologado: R$ 2.618,46 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e qua-
renta e seis centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de Materiais de Lim-
peza e Produtos de Higienização para a Câmara Municipal de Cianorte. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA -EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 17/06/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Item Qtde Especificações

Valor 
Unitário 
Registra-

do R$

Valor 
Total de 

Registra-
do R$

Marca 
proposta

01 15

Desinfetante uso geral, frasco de 
2 litros, com ação bactericida, 

fragância variada. Composição: 
Ativo, Emulsificante, Perfume, 

Controlador de pH, Conservante 
(5-cloro-2 metilisotiazolin-3-ona 

e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), 
Corante e água, Componentes 

ativos: Cloreto de Alquil Dimetil 
Benzil Amônio e Cloreto de 

Didecildimetilamônio - 0,28%. 
Original do fabricante, com 

registro no Ministério da Saúde, 
químico responsável, data de 

fabricação e validade, composi-
ção e informações do fabricante 
estampada na embalagem. Boa 

qualidade.

5,00 75,00 CLEAN 
PLUS

  
02 80

Água sanitária, frasco de 01 
litro, com cloro ativo, ação 
desinfetante de uso geral 
inclusive. Sem perfume. 

Composição: Hipoclorito 
de Sódio e água. Teor de 

Cloro ativo: 2,0% a 2,5% 
p/p. Original de fábrica, 

embalagens lacradas, com 
registro no Ministério da 

Saúde, químico responsável, 
datas de fabricação e validade, 
indicações e precauções de uso, 

composição e informações. 
Ótima qualidade.

2,45 196,00 SUPREMA

03 15

Guardanapo de papel, tamanho 
22x20cm, pacotes com 02 rolos, 
cor branca, com 50 folhas cada 

rolo totalizando 100 folhas.
3,50 52,50 STILO 

04 15

Pano de chão, tipo saco, 100% 
algodao, alvejado, bordas com 

acabamento em overlock, dimen-
soes  aproximadas de 70x50cm e 

peso aprox. de 100gr.

5,10 76,50 ORIENT 

05 08

Toalha para limpeza de chão, me-
dindo 65 cm x 1 m, padrão toalha 

de banho, 100% de algodão, 
alta absorção de umidade, com 

costuras laterais.

5,99 47,92 IPANEMA 

06 15

Pano de prato, mínimo de 90% 
algodão, medidas 65x40cm, cor 
branca, alvejado, com bainha, 

estampas variadas. características 
adicionais absorvente/lavável e 

durável.

3,40 51,00 ORIENT 

07 20

Flanela para limpeza, na cor 
laranja, unidade medindo aproxi-
madamente 30x50cm, com cos-
turas nas laterais, 100% algodão, 

alta absorção de umidade.

2,69 53,80 ORIENT 

10 05

Aromatizante de Ambientes Con-
centrado, frasco com 140 ml, bico 

dosador, fragrâncias diversas.
9,70 48,50 COALA 

11 05

Desodorizador de ar essências 
variadas, apresentação aerosol, 

aplicação aromatizador am-
biental, frascos com no mínimo 

360 ml.

9,20 46,00 CRIVALLI

12 02

Balde de 15 l, plástico, polietile-
no de alta densidade (pead), alta 
resistência a impacto, paredes 
e fundo reforçados, reforço no 
encaixe da alça, alça em metal 

1010/20 zincado.

8,65 17,30 PLASNEW

13 10

Detergente com aroma neutro, 
frasco com 500 ml, biodegradá-
vel, para remoção de gordura em 
louças, talheres e panelas, com 

notificação junto a ANVISA, con-
forme legislação vigente.

1,50 15,00 15,00

Item Qtde Especificações

Valor 
Unitário 
Registra-

do R$

Valor 
Total de 

Registra-
do R$

Marca 
proposta

14 06

Esponja de lavar lou-
ça, dupla face, medindo 

110mmx75mmx20mm, multiuso 
para limpeza pesada, pacote com 
04 unidades. com ação antibac-
térias que combate o desenvolvi-
mento e proliferação de germes e 
bactérias na esponja. lado verde, 
fibra abrasiva, para limpeza mais 

difícil e lado amarelo, espuma 
macia, para limpeza de superfí-
cies delicadas. composição: es-

puma de poliuretano com agente 
antibactérias e fibra sintética com 

abrasivo. ótima qualidade.

3,48 20,88 ESFREBOM 

15 30

Limpador instantâneo, multi-uso, 
frasco com 500 ml, contendo 

aquilbenzeno, sulfonato de sódio, 
álcool etoxilado e essência, 

líquido, para limpeza em geral, 
com notificação junto a ANVISA, 

conforme legislação vigente.

3,60 108,00 Q BOA

16 06

Inseticida, em aerossol, não 
contendo cfc-clorofluorcarbono. 

embalagem: com volume não 
inferior a 300 ml, com proteção 
contínua de no mínimo 12 horas 
contra moscas, mosquitos e bara-
tas, com frascos em aço reciclá-

vel / ecológico, prazo de validade 
de no mínimo 2 anos.

9,50 57,00 STRIK 

18 20

Papel higiênico, branco, fardo 
c/ 16x4 unidades, branco, rolo 
medindo 30mx10cm cada rolo, 
macio, sem perfume, picotado e 
gofrado e/ou texturizado, 100% 
fibra celulósica, folha simples, 
embalagem plástica com quatro 

rolos, original do fabricante, com 
composição, data de fabricação e 
validade e informações do fabri-
cante estampado na embalagem. 

boa qualidade.

42,50 850,00 PALOMA 

19 06

Luva em látex, embalagem 
contendo 01 (um) par, luvas 
de proteção e segurança, uso 

doméstico, tamanho pequeno (P), 
forro 100% algodão, antiderra-
pante, anatômica, cano longo, 

dispensa uso de talco, elaborada 
com látex de borracha, natural de 

alta qualidade.

4,30 25,80 ORIENT 

20 12

Luva em látex, embalagem 
contendo 01 (um) par, luvas 
de proteção e segurança, uso 

doméstico, tamanho Grande (G), 
forro 100% algodão, antiderra-
pante, anatômica, cano longo, 

dispensa uso de talco, elaborada 
com látex de borracha, natural de 

alta qualidade.

4,40 52,80 ORIENT 

21 04

Rodo para piso, cabo e base em 
alumínio reforçado, 02 (duas) 
lâminas de borracha medindo 

40cm cada, comprimento mínimo 
do cabo c/ 150 cm.

34,60 138,40 LOCATELLI

22 03

Sabão em barra, pacote com 5 
pedras, glicerinado, 200g cada, 

glicerinado, neutro. Composição: 
Sabão de ácidos graxos de coco/
babaçu, sabão de ácidos graxos 
de sebo, sabão de ácidos graxos 
de soja,coadjuvantes, glicerina, 

agente anti-redepositante e água. 
Pronto uso, original do fabrican-

te, com registro no Ministério 
da Saúde, quimico responsável, 
indicação de uso, composição, 

data de fabricação e de validade 
e informações do fabricante 

estampado na embalagem. Ótima 
qualidade.

5,40 16,20 ALPES 
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Item Qtde Especificações

Valor 
Unitário 
Registra-

do R$

Valor 
Total de 

Registra-
do R$

Marca 
proposta

23 10

Sabão em pó (lava-roupas), 
embalado em caixas de 01 quilo, 
para limpeza geral, biodegradá-
vel, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, 
químico responsável, indicação 

de uso, composição, data de 
fabricação e de validade e infor-
mações do fabricante no rótulo. 

composição: tensoativo aniônico. 
tamponantes, coadjuvantes, 

sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, 
água, alvejante e carga. ótima 

qualidade.

6,70 67,00 GIRANDO 
SOL

24 10

Sabonete líquido, galão com 5 
litros, cremoso, perolado, com 
aroma de erva doce, para uso 
em saboneteira, para lavagem 
de mãos. original de fábrica,  

embalagem lacrada, com registro 
na anvisa, validade e ficha técnica 
do fabricante, indicações de uso, 
lote, data de fabricação estam-
pado no rótulo da embalagem. 

composição: tensoativo não 
iônico, glicerina, alcalinizante, 
conservante, corante, essência 

e água.

15,40 154,00 PREMISSE

26 10

Saco para lixo (20 litros) em plás-
tico, pacote com 100 unidades, 

medidas aproximadas 40x50cm, 
micra 0,5. Boa qualidade.

8,40 84,00 ORIENT 

27 04

Esponja de lã de aço carbonado 
abrasivo, para limpeza em geral. 

embalagem com 08 unidades, 
peso superior a 50gr

1,59 6,36 ASSOLAN

28 10

Vassoura caipira de palha, 
confeccionada com palha de 1ª 
qualidade, com no mínimo 03 

amarrações, com medida mínima 
de 30 cm de largura, com cabo de 

madeira de no mínimo 1,10 m.

12,00 120,00 DA ROÇA 

29 05

Vassoura de nylon tipo domésti-
ca, com cabo de madeira rosquea-
do, cepa em material plástico de 

19cm, para limpeza em geral.

10,60 53,00 LIMPA 
MANIA

31 12

Saponáceo (sapólio) cremoso 
original, embalagem com 300g. 
composição: tensoativos aniôni-
cos e não iônicos, espessante, al-
calizantes, abrasivo, preservante, 
pigmentos, fragrância e veículo. 
componente ativo linear alquil-

benzeno sulfonato de sódio.

5,15 61,80 CRIVALLI

32 08

Lustra móveis, frasco de 500ml, 
pronto para uso, original do fabri-
cante, com registro do ministério 
da saúde, químico responsável, 
indicação de uso, composição, 

data de fabricação e de validade 
e informações do fabricante na 

embalagem. boa qualidade

9,40 75,20 CRIAVLLI 

34 10

PANO MULTI USO, ideal p/ 
limpeza de diversas superfícies, 

alta absorção e resistência, 
embalagem c/ no mínimo 05 

panos. Medidas mínimas: 60cm 
x 30 cm.

4,85 48,50 CRIVIALLI 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 18 de junho 
de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 008/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 
denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 008/2018, homologado em 16/05/2018.

Valor Homologado: R$ 5.299,00 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais).
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de Gêneros Alimentí-
cios e Materiais de Copa e Cozinha para a Câmara Municipal de Cianorte. 
Empresa: TUBURÃO LICITAÇÕES EIRELLI EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 05/06/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Qtde Especificações
Valor unitário 

registrado 
 R$ 

Valor total 
registrado  

R$ 
Marca 

11 15

Caixa com 3000 unidades de copo 
plástico descartável para água, 
capacidade 180 ml, em poliesti-
reno transparente, não tóxico, com 
frisos e saliência na borda, peso por 
centena do copo igual ou superior a 
220g e de acordo com norma NBR 
14.865, pacote com 100 unidades.

96,60 1.449,00 NOSSO-
COPO

15 200

Caixas com 48 copos de água mi-
neral com 200 ml, sem gás, com va-
lidade mínima de 03 meses a contar 
da data de entrega.

19,25 3.850,00 D’FON-
TE 

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

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

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

Item Qtde Especificações
Valor unitário 

registrado
R$

Valor total 
registrado

R$

01 12

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

público, floreiras e demais 
áreas ajardinadas, devendo 

a contratada após o tér-
mino do serviço retirar a 

grama cortada, folhagens e 
demais detritos para des-
carte em local apropriado.

171,00 2.052,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 002/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 
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denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 02/2018, homologado em 02/03/2018.
Valor Homologado: R$ 904,00 (novecentos e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente, Pro-
cessamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara Municipal de 
Cianorte. 
Empresa: INT-SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06/03/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

ITEM QTIDE ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR 
UNI-

TÁRIO 
REGIS-

TRA-
DO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 
REGIS-
TRATO

R$ 

30 12

Toner de impressão a laser, 
monocromático, modelo 

80-A, compatível/novo (NÃO 
REMANUFATURADO), 
rendimento mínimo para 

impressão de 1.400 páginas.   

PREMIUM 38,00 456,00

32 08

Toner de impressão a laser, 
monocromático, modelo 

12-A, compatível/novo (NÃO 
REMANUFATURADO), 
rendimento mínimo para 

impressão de 1.400 páginas.   

PREMIUM 26,00 208,00

33 04
Toner de impressão a laser, 

monocromático,  (NÃO 
REMANUFATURADO), 
sem uso, compatível para 

Impressora Brother Modelo 
MFC8952DW - Com 
capacidade mínima de 

impressão de 12.000 (doze 
mil) páginas com 15% de 

cobertura de folha A4

PREMIUM 60,00 240,00

VALOR TOTAL 
REGISTRADO: 
............................
............................
............................

.................

R$ 
904,00

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 07 de março 
de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 003/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 
denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 02/2018, homologado em 02/03/2018.
Valor Homologado: R$ 434,50 (quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta 
centavos).
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente, Pro-
cessamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara Municipal de 
Cianorte. 
Empresa: M.M. MOREIRA E MOREIRA LTDA ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06/03/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

ITEM QTIDE ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR 
UNI-

TÁRIO 
REGIS-
TRADO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 
REGIS-
TRATO

R$ 

13 02

Perfurador de papel, manual, 
médio, ferro fundido pintado, 
cor cinza ou preto, capacidade 
de perfuração de 60 folhas de 
papel 75g/m2, para dois furos 
simultâneos, com marginador 

indicativo e coletor removível de 
sobras de papel. 

Marca/modelo de referência: 
Carbex, ou equivalente de melhor 

qualidade.

CAVIA 53,70 107,40

29 15 Pilha alcalina AA; cartela c/ 4 
unidades. PHILLIPS 5,60 84,00

31 05

Toner de impressão a laser, 
monocromático, modelo 36-A, 

compatível/novo (NÃO REMANU-
FATURADO), rendimento mínimo 
para impressão de 1.400 páginas.   

CHINAMATE 25,90 129,50

34
04

Pen Drive com capacidade mínima de 16 Gb.
SANDISK 

28,40

113,60

VALOR TOTAL 
REGISTRADO: 
............................
............................
............................

.................

R$ 434,50

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 07 de março 
de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 004/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 
denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 03/2018, homologado em 06/03/2018.
Valor Homologado: R$ 10.784,00 (dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços para Contratação de horas técnicas de serviços 
elétricos na sede da Câmara Municipal de Cianorte. 
Empresa: S. SEGANTINI MARTINS DA SILVA – INSTALAÇÕES ELÉ-
TRICAS -ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 08/03/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Qtde Unid. Descrição Valor Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado 

1 120 UN
Horas técnicas de serviços 

elétricos na sede da Câmara 
Municipal de Cianorte. 64,90 7.788,00

2 40 UN

Horas técnicas de serviços 
elétricos na sede da Câmara 
Municipal de Cianorte, fora 

do horário de expediente e/ou 
finais de semana, nos casos de 

urgência.

74,90 2.996,00

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 09 de março 
de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 001/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 
denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 02/2018, homologado em 02/03/2018.
Valor Homologado: R$ 1.435,41 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 
quarenta e um centavos).
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente, Pro-
cessamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara Municipal de 
Cianorte. 
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06/03/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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ITEM QTIDE ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
REGISTRA-

DO 
R$ 

VALOR 
TOTAL REGIS-

TRATO
R$ 

01 03
AGENDA 2018, Diária, Permanente, 

capa dura, cor preta, formato de 145 mm 
x 209 mm, c/ no mínimo 176 fls. 

TILIBRA 22,00 66,00

03 12

Caixa com 50 unidades de caneta 
esferográfica, cor azul, escrita grossa, 

corpo em material plástico transparente, 
sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140mm, 
com um orifício lateral, gravado no 
corpo a marca do fabricante. Carga: 

tubo plástico aproximado de 130,5 mm, 
esfera em tungstênio.

BIC 28,45 341,40

04 10
Fita adesiva 48mm de larg. e 45 m de 

comp. - transparente ADELBRAS 2,15 21,50

05 06
Fita adesiva 12 mm de larg. e 40 m de 

comp. - transparente FITPEL 0,80 4,80

06 06

Grampeador metálico de mesa para 
uso de grampos 26/6, capacidade para 

grampear no mínimo 25 folhas de 75 g/
m² de uma só vez, com grampo aberto 

ou fechado, com garantia contra defeitos 
de fabricação.

Marca/modelo de referência: CIS C-15

CIS 34,98 209,88

07 04
Grampo para grampeador tamanho 

26/6 em metal cobreado, pentes com no 
mínimo 100 grampos, caixa com 5000 

unidades.

JOCAR 2,78 11,12

08 20

Caneta marca texto, material plástico, 
tipo fluorescente, diâmetro ponta 4 mm, 

não recarregável, gravado no corpo a 
marca do fabricante, nas cores amarela 

e laranja.

MASTER 1,05 21,00

09 03
Grampo trilhos plásticos, 80mm para 
arquivar até 200 fls de 75gr, caixa c/ 

50 pares.
DELO 7,19 21,57

10 50
Envelope saco, material papel kraft, 
medida 240x 340 mm, cor amarela. IPECOL 0,15 7,50

11 06

Cola bastão, em tubo plástico, não 
toxica, base giratória, formato cilíndrico, 

composição máximo de 65% de água 
e mínimo de 14% vinilpirrolidinona, 
tampa hermética, embalagem com no 

mínimo 40 gr.

LEO 2,45 14,70

12 05

Perfurador de papel, para dois furos 
simultâneos com capacidade para 
perfurar no mínimo 40 folhas de 

papel 75g/m2, bandeja com porta para 
retirada das aparas de papel com 15 

cm, transporte, em chapa de aço norma 
sae 1010/20 (base, alavanca, suporte), 
fosfatizada, pintura eletrostática, com 

trava para transporte, na cor preta.

MASTER 31,90 159,50

14 05
Lápis grafite preto, número 02. LEO 0,20 1,00

18 10

Pasta arquivo, registrador tipo az, em 
papelão prensado, tamanho oficio, 

dimensões 350 mm (largura) x 280 mm 
(altura) x 85 mm (dorso), com variação 
de +/- 10 por cento, fecho metálico com 

alavanca de acionamento para aber-
tura auxiliado por mola fixado por 04 

(quatro) rebites, prendedor em material 
metálico de boa resistência, orifício de 

manuseio revestido de material metálico 
e janela para identificação no dorso.

FRAMA 7,10 71,00

19 35

Caixa arquivo morto, de papelão 
reforçado. 250x130x350 mm

Marca/modelo de referência: Tilibra, ou 
equivalente de melhor qualidade. 

SC 2,98 104,30

20 100 Capa p/ encadernação transparente – 
tamanho A4. MARS 0,30 30,00

21 100 Capa p/ encadernação preta – tama-
nho A4 MARS 0,29 29,00

23 12

Bobinas térmicas de papel, com 300 me-
tros de comprimento e 57 mm de largura 
cada, com durabilidade da impressão de 

no mínimo cinco anos.

REGISPEL 20,40 244,80

24 100 Saco plástico, grosso, transparente, 
dimensões 278x422mm. DAC 0,20 20,00

25 03

Prendedor de papel 32mm (tipo gram-
pomol) caixa c/ 12 unidades,  corpo de 
metal com pintura epóxi e presilha em 

aço inoxidável. 

BRW 7,38 22,14

29 15 Pilha alcalina AAA (palito), cartela c/ 
04 unidades. ELGIN 5,70 34,20

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 07 de março 
de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº 005/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 
denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 
Presencial sob o nº 05/2018, homologado em 19/03/2018.
Valor Homologado: R$ 2.581,60 (dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e 
sessenta centavos).
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente para 
a Câmara Municipal de Cianorte. 
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 20/03/2019.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

CÓD. 
ITEM 

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÕES Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$)

Valor 
Total 
Regis-
trado
 (R$)

Marca 

497 01 12

Caixa c/ 10 Resmas de papel A4 
(210mmx297mm), papel alcalino,  

gramatura 75g/m², multiuso, 
aplicação em impressora laser e 

jato de tinta.
180,00 2.160,00 BLE

450 02 10
Extrator de grampo tipo espátula 
em aço inoxidável, dimensão 150 

x 15 mm
1,98 19,80 CARBRINK

832 03 04
Clips para papel, número 1/0, em 

aço galvanizado, formato paralelo, 
embalagem: caixa com 100 uni. 4,55 18,20 OFFICE

833 04 02
Clips para papel número 8/0, em 
aço niquelado, formato paralelo, 

embalagem: caixa com 50 unidades. 4,35 8,70 OFFICE

729 05 200
Envelope de correspondência, ma-
terial papel, cor branca, dimensões 

114 x 229 mm, mod. oficio. 0,15 30,00 IPECOL

838 06 01

Papel Fotográfico Brilhante A4 
para impressoras jato de tinta, 

embalagem com 50 folhas, alto 
Brilho, branco, secagem instantâ-
nea, 230 gr/m2, para impressões 

duráveis.

21,70 21,70 MASTER

607 07 03
 Spray Limpa telas, específico para 

tirar marcas de dedo e sujeiras, 
frasco c/ no mínimo 60 ml. 16,40 49,20 BRESC

850 08 02

Grampeador de mesa profissional 
para uso de grampos 9/14, 

capacidade para grampear no 
mínimo 210 folhas de 75 g/m² de 
uma só vez, com grampo aberto 
ou fechado, com garantia contra 

defeitos de fabricação.

137,00 274,00 CIS

V A -
L O R 
T O -
TAL ..
............
............
............
............
............
............
............
............
...........
...........
...........
.....

R$ 2.581,60

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 21 de março 
de 2018.
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