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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 963/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco, 
180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 28/2018.
OBJETO: Aquisição de água mineral (galão de 20 litros, garrafas e copos) para 
as secretarias em geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.302,50 (Seis mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de setembro de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 965/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CARNEIRO MATERIAL PUBLICITARIO - 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Santa Catarina, 682, 
sala 01, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
29.275.166/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 122/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais gráficos para as diversas secretarias do Muni-
cípio de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.581,20 (Três mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 

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

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 968/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco, 
180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 22/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e correlatos para atender 
aos órgãos públicos municipais de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 2.470,10 
(Dois mil quatrocentos e setenta reais e dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de setembro 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 975/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco, 180, 
CEP 87.209-104, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 268/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e higie-
ne para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de Assistência 
Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
33.854,94 (Trinta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e 
quatro centavos). 
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 977/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CARNEIRO MATERIAL PUBLICITARIO - 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Santa Catarina, 682, 
sala 01, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
29.275.166/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 157/2018.
OBJETO: Prestação de serviços para a confecção e impressão de materiais de 
divulgação e identificação visual, por meio de banners, faixas em lona, adesivos, 
placas, estruturas em metalon, totens para calçadas, envelopamento de automó-
veis, dentre outros.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.620,00 (Um mil seiscentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de setembro de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 178/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de veículo 
zero km, ano e modelo 2018, 4 portas, para uso do CAPSi e CAPS I, da Se-
cretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até 8h do dia 4 de Outubro de 
2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até 9h30min do dia 4 de Outubro de 2018; início da sessão às 9h30min do dia 4 
de Outubro de 2018; oferecimento de lances a partir de 10h do dia 4 de Outubro 
de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. 
Cianorte, em 17 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 196/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PRE-
GÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de 
micro-ônibus para a Secretaria de Assistência Social, proveniente de emenda 
parlamentar nº 201730410003. Credenciamento até 8h do dia 4 de Outubro de 
2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até 8h30min do dia 4 de Outubro de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 4 
de Outubro de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h do dia 4 de Outubro 
de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. 
Cianorte, em 17 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 193/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-

feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 2 de 
Outubro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de corte e poda de árvores nos logradouros e vias públicas da área 
urbana do Município de Cianorte e nos Distritos de São Lourenço e Vidigal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 194/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 3 de Outubro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 
aquisição de vidros lisos, temperados, canelados e mini-boreal para instalação 
em portas e janelas, e reposição para a Secretaria Municipal de Saúde e de As-
sistência Social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 195/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 4 de 
Outubro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de 
mangueiras hidráulicas para manutenção de equipamentos rodoviários.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 007/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 8 de 
Outubro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de extensão de 
rede em vários trechos no Município de Cianorte. Valor Máximo: R$ 93.730,77 
(noventa e três mil, setecentos e trinta reais e setenta e sete centavos). Prazo 
para execução: 5 (cinco) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, 
no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-
6209 e 3619-6210. Cianorte, em 17 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 42/2018 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 20/2018, 
homologado em 19/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 52.365,10 (Cinquenta e dois mil trezentos e 
sessenta e cinco reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos 
utilizados na manutenção da iluminação de vias públicas – Acervo 
Público.  
Empresa: VIOTO, ROCHA & CIA 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$ 

1 450 UN 

lâmpada vapor de sódio potência 100w, base e-40, 
corrente da lâmpada 1,80(a), fluxo luminoso igual ou 

superior a 15000 lm, eficiência luminosa 103,1 (lm/w), 
temperatura da cor 2000(k), vida média igual ou 

superior a 32000hrs, tensão 220v 

OUROLUX 20,69 9.310,50 

2 1.400 UN 

lâmpada vapor de sódio potência 250w, tubular, base 
e-40, corrente da lâmpada 3,00(a), fluxo luminoso igual 

ou superior a 27.000lm, eficiência luminosa 110,7 
(lm/w), temperatura da cor 2000(k), vida média igual 

ou superior a 32.000 hrs, tensão 220v 

OUROLUX 24,85 34.790,00 

6 40 UN 

reator vapor sódio 70w/254v, com enrolamento em 
cobre, com sua carcaça em chapa galvanizada, com 

alça de fixação lateral, com tomada para rele 
fotocélula, contendo selo do   inmetro e procel 

HIDROWATTS 55,49 2.219,60 

13 50 UN parafuso galvanizado 300mm, rosca dupla, com 2 
arruelas e 2 porcas ROMA 9,05 452,50 

16 50 UN abraçadeira 250 mm em aço galvanizado FRJ 29,95 1.497,50 
17 50 UN abraçadeira 300 mm em aço galvanizado FRJ 37,45 1.872,50 
18 50 UN abraçadeira 400 mm em aço galvanizado FRJ 44,45 2.222,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 43/2018 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 20/2018, 
homologado em 19/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 54.657,20 (Cinquenta e quatro mil seiscentos e 
cinquenta e sete reais e vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos 
utilizados na manutenção da iluminação de vias públicas – Acervo 
Público.  
 

 

Empresa: B A M DE SOUZA. 
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$ 

3 200 UN 

reator vapor sódio 100w/220v, com enrolamento em 
cobre, com sua carcaça em chapa galvanizada, com alça 

de fixação lateral, com tomada para rele fotocélula, 
etiqueta indicativa do tipo de potência, com cabo xlpe 
2,5 mm2, com isolamento de 0,6/1 kv, com cabo para 
conexão a lâmpada com 500mm de comprimento, com 

luvas nas pontas e o cabo para conexão à rede com 
1200mm de comprimento com as pontas dobradas e 

estanhadas, com etiqueta de indicação de perdas, 
devendo o produto atender a ntc 810042, contendo selo 

do   inmetro e procel 

LUXFORT 54,99 10.998,00 

4 350 UN 

reator vapor sódio 150w/220v, com enrolamento em 
cobre, com sua carcaça em chapa galvanizada, com alça 

de fixação lateral, com tomada para rele fotocélula, 
etiqueta indicativa do tipo de potência, com cabo xlpe 
2,5 mm2, com isolamento de 0,6/1 kv, com cabo para 
conexão a lâmpada com 500mm de comprimento, com 

luvas nas pontas e o cabo para conexão à rede com 
1200mm de comprimento com as pontas dobradas e 

estanhadas, com etiqueta de indicação de perdas, 
devendo o produto atender a ntc 810042, contendo selo 

do   inmetro e procel 

LUXFORT 62,39 21.836,50 

8 1.500 UN 

rele fotoelétrico com sistema eletromagnético de 
corrente alternada 220v para controle e ponto 

individual de lâmpada, constituído de corpo em 
polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas, 

pinos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de 
rebitagem ou por sistema de cravamento, com célula 

fotoelétrica tipo cds, com encapsulamento blindado de 
resposta instantânea, potência de 1000w(carga 

resistiva) e 1800va(carga indutiva) tipo nf(aciona a carga 
a noite), grau de proteção mínimo ip-54, frequência 

50/60hz, ponto de carga de 10 lux (faixa de 3 a 20 lux) 
e de desligamento na relação de 1,2 a 4 vezes ao 

ligamento 

MG 14,20 21.300,00 

11 30 UN receptáculo em louça c/base e-27 TRAMONTINA 1,49 44,70 
15 200 Mt metros de cabo pp 2x 2,5 RCM 2,39 478,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 44/2018 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 20/2018, 
homologado em 19/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 34.881,00 (Trinta e quatro mil oitocentos e oitenta 
e um reias). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos 
utilizados na manutenção da iluminação de vias públicas – Acervo 
Público.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP. 

 

 

Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 400 UN 

reator vapor sódio 250w/220v, com enrolamento em 
cobre, com sua carcaça em chapa galvanizada, com 

alça de fixação lateral, com tomada para rele 
fotocélula, etiqueta indicativa do tipo de potência, 

com cabo xlpe 2,5 mm2, com isolamento de 0,6/1 kv, 
com cabo para conexão a lâmpada com 500mm de 
comprimento, com luvas nas pontas e o cabo para 

conexão à rede com 1200mm de comprimento com as 
pontas dobradas e estanhadas, com etiqueta de 

indicação de perdas, devendo o produto atender a ntc 
810042, contendo selo do   inmetro e procel  

SAMA 73,25 29.300,00 

7 60 UN 

reator vapor sódio 250w/254v, com enrolamento em 
cobre, com sua carcaça em chapa galvanizada, com 

alça de fixação lateral, com tomada para rele 
fotocélula, contendo selo do   inmetro e procel 

SAMA 73,25 4.395,00 

9 4 UN luminária publica lm-3 e-40 difusor s/ alojamento c/ 
c.polic  OLIVO 77,50 310,00 

10 50 UN fita isolante plástica 20mts G20 2,70 135,00 

12 50 UN parafuso galvanizado 250mm, rosca dupla, com 2 
arruelas e 2 porcas  ROMANGNHOLE 6,98 349,00 

14 40 UN parafuso galvanizado 400mm, rosca dupla, com 2 
arruelas e 2 porcas ROMANGNHOLE 9,80 392,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 45/2018 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 19/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 361.970,32 (Trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de corte de grama com roçadeira manual, 
limpeza de fossa séptica, bem como serviços de desobstrução de 
galerias pluviais de Cianorte, Distrito de São Lourenço e demais 
locais.  
Empresa: J. FRANCELINO DA SILVA & CIA 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 38965 469 SVÇ 
serviço de limpeza de fossa séptica com viagem de no mínimo 6 

metros cúbicos dentro dos limites sa sede do município de 
cianorte 

138,00 64.722,00 

2 41576 400 UN 
serviço com caminhão auto fossa com capacidade de 

transporte de 10m³.(o caminhão deverá acompanhar varetas 
para desobstrução de galerias.) 

138,00 55.200,00 
 

 

4 16080 1.052.384 M² 

prestação de serviços por metro quadrado, de corte de grama 
com roçadeira manual; retirada de detritos e folhagens das 

áreas verdes; e transporte da grama cortada, folhagens e dos 
detritos para locais apropriados 

0,23 242.048,32 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 46/2018 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 28/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 29.605,00 (Vinte e nove mil seiscentos e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de água mineral (galão 
de 20 litros, garrafas e copos) para as secretarias em geral.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 39445 1380 Gl 

galão de 20 litros de água mineral sem gás, retornável, 
padrão estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da 

saúde, com prazo de validade mínimo de 3 meses contados 
a partir do recebimento. 

Peruille 10,00 13.800,00 

2 39448 860 Cx. 

caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, 
padrão estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da 

saúde, com prazo de validade mínimo de 9 meses contados 
a partir do recebimento. 

Cristal 17,00 14.620,00 

3 23232 100 fd 

fardos com 12 garrafas de água mineral sem gás, de 500 ml 
no mínimo, padrão estabelecido pela portaria 36/90 do 
ministério da saúde, com prazo de validade mínimo de 9 

meses contados a partir do recebimento. 

Cristal 11,85 1.185,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 47/2018 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 25/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 93.115,50 (Noventa e três mil cento e quinze reais 
e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para instalação e manutenção da iluminação pública em 
super postes e postes republicanos e demais que se fizerem necessário.  
Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS 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 3 UN 

pjled 02- super luminaria pav 0002- potencia 1440 watts, 
12 mts altura, poste cônico continuo, eficiência luminosa 
130 lumens/watts, fluxo luminoso 187.200 lumens, dps 

15k, vida útil 50.000 horas, dimerizavel, grau de proteção 
ip-66, resistência mecânica ik-08, poste telefônico 

c/12mts, conforme ANEXO IX 

PROJELUZ 31.038,50 93.115,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 48/2018 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 25/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 45.626,40 (Quarenta e cinco mil seiscentos e vinte 
e seis reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para instalação e manutenção da iluminação pública em 
super postes e postes republicanos e demais que se fizerem necessário.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 2.500 UN metros de cabo pp 3x2,5mm CORFIO 2,50 6.250,00 
5 1.500 UN metros de mangueira corrugada 1" reforçada CIMFLEX 1,15 1.725,00 

9 800 UN 

lampadas vapor sódio 250w (lâmpada de vapor de sódio 
potencia 250w, ovoide, base e-40, corrente da lâmpada 
3,00(a), fluxo luminoso igual ou superior a 34.000lm, 
eficiência luminosa 128,3 (lm/w), temperatura da cor 

2.000(k), vida útil media igual ou superior a 32.000 hrs, 
tensão 220v). 

SILVANIA 21,50 17.200,00 
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

11 15 UN poste pt-75 ENGEPOSTE 132,00 1.980,00 
14 40 UN caixa tipo cn-ph com lente ATHUAL 72,50 2.900,00 

20 28 UN eletroduto galvanizado 1" polegada 
PERFIL 
LIDER 

10,20 285,60 

21 28 UN curva galvanizada 90° 1" 
PERFIL 
LIDER 

2,40 67,20 

24 25 UN metros de seal tubo 1" ABAFLEX 4,92 123,00 
25 25 UN unidut longo 1" com rosca DAISA 1,70 42,50 
26 35 UN terminal tipo botinha 10mm² INTELI 1,90 66,50 
27 80 UN metros de fita de aço perfurada 17mm x 10mm MATRI 0,69 55,20 
28 80 UN fecho para fita de aço dentada 10mm MATRI 0,28 22,40 
30 30 UN disjuntor mono 4ª FOCO 4,40 132,00 
34 2.000 UN metros de mangueira corrugada reforçada 2" CIMFLEX 1,99 3.980,00 
35 5.800 UN metros de cabo flex 6mm² 1kv CORFIO 1,84 10.672,00 
37 10 UN fita de alta fusão rolo com 10 m PRYSMIAN 12,50 125,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 49/2018 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 25/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 14.533,00 (Quatorze mil quinhentos e trinta e três 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para instalação e manutenção da iluminação pública em 
super postes e postes republicanos e demais que se fizerem necessário.  
Empresa: B A M DE SOUZA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 100 UN caixa de passagem concreto 30x30x30 cm  18,79 1.879,00 
7 250 UN haste de aterramento 5/8x244.  13,74 3.435,00 
8 250 UN conector grampo para haste  2,90 725,00 
13 20 UN caixa tipo na  50,00 1.000,00 
15 60 UN disjuntor 3 x 50a  21,90 1.314,00 
18 50 UN contactor 30a  68,00 3.400,00 
22 100 UN bucha aluminio 1"  0,40 40,00 
23 100 UN arruela aluminio 1"  0,40 40,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

29 180 UN 

rele fotocelula (rele térmico 220v (+ou-10%) com retardo, saída ligada 
durante a noite, com tomada giratória alta. funcionamento aciona a 
carga durante a noite e desliga durante o dia. rele para comando de 
cargas 1000w/220v resistivo,1800va não corrigido, 500va corrigido. 

saída ligada durante a noite. material do produto: tampa de 
polipropileno com proteção uv, base em copolímero polipropileno, 

gaxeta em pvc, pinos em latão estanhado e tomada com “l” metálico.  
contato normalmente (nf) fechado com desligado. filtro de tempo: 
impedem acionamentos indevidos devido a variações bruscas de 

luminosidade como raios, laser, nuvens e etc... tempo de retardo de 1 
min a 5 min para comutação dos contato 

 15,00 2.700,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 463/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 295/2017, 
homologado em 20/12/2017. 
Valor Homologado: R$ 328.924,87 (Trezentos e vinte e oito mil 
novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de 
limpeza, higiene e correlatos para atender aos órgãos públicos 
municipais de Cianorte.  
Empresa: S.R. DUTRA - EPP.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 1.270 UN 

álcool em gel 70 ºgl (70% v/v), galão com 5 litros, 
antisséptico degermante, indicado para higienização 
e desinfecção a seco das mão e braços, composição 
álcool etílico, água e agentes emolientes para o não 
ressecamento da pele, odor característico e volátil, 

rótulo contendo número do registro no ministério da 
saúde (o número de registro é identificado no 

mercado se iniciando com o número 1), químico 
responsável, datas de fabricação e validade, lote, 

indicações e precauções de uso, composição e 
informações, conforme legislação vigente. 

CICLOFARMA 22,39 28.435,30 

4 421 UN 

álcool etílico hidratado 46m2º inpm (54º gl), caixa 
com 12 unidades com frasco de 01 litro. uso 

doméstico, limpeza geral. composição: álcool etílico, 
desnaturante e água. desnaturante: benzoato de 

denatônio. com validade mínima de 12 meses 

ARAUCARIA 39,55 16.650,55 

5 352 UN 
álcool etilico hidratado 92,8º inpm. caixa c/ 12x1 

litros, uso doméstico, limpeza geral, 92,8% e 7,2% de 
água 

ARAUCARIA 49,00 17.248,00 

6 875 UN 

álcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 12x1 
litros. álcool hospitalar, desinfetante para superfícies 

fixas. composição: álcool etílico e água purificada. 
princípio ativo: álcool etílico hidratado à 70% 

ARAUCARIA 38,20 33.425,00 

13 471 UN 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), 
alta resistência a impacto, paredes e fundo 

reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 
1010/20 zincado, capacidade de 14 a 15 litros 

ARQPLAST 3,10 1.460,10 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

14 240 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 
30cm. SANCHES 1,30 312,00 

15 240 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 
60cm. SANCHES 2,51 602,40 

17 63 UN 
cabo de alumínio anodizado, extensão telescópica, 
com uma das extremidade em rosca, para acoplar 

acessórios, tamanho de 2,00m. 
BETANIA 25,00 1.575,00 

23 1.220 Gl 

desinfetante concentrado, uso geral, galão com 5 
litros, com ação bactericida, diluição mínima com 

ação bactericida 1 litro do produto para 20 litros de 
agua, para limpeza em geral 1 litro do produto para 
50 litros de agua, diversas fragrâncias menos a de 

eucalipto, registro junto a anvisa, conforme legislação 
vigente, químico responsável, data de fabricação e 

validade, lote, composição e informações do 
fabricante estampada na embalagem. 

ECOVILLE/FAZ 7,30 8.906,00 

25 70 UN 

desinfetante uso geral,  galão de 5 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, composição e informações do fabricante 

estampada na embalagem. boa qualidade 

FAZ 5,74 401,80 

28 830 UN 

detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno 
sulfonico, acido glicolico, acido oxalico , agente 

controlador de ph , espessante , fragancia , corante e 
agua embalagem com 5 litros 

SAUBER 8,00 6.640,00 

39 780 UN 

limpa alumínio, frasco plástico de 500ml, a base de 
ácido sulfônico, rótulo contendo número do registro 
no ministério da saúde, químico responsável, datas 

de fabricação e validade, lote, indicações e 
precauções de uso, composição e informações, 

conforme legislação vigente.. 

START 1,95 1.521,00 

43 147 UN 
lixeira retangular, capacidade para 100 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

MODENUTTI 129,00 18.963,00 

46 19 UN 
lixeira, fabricada em material plástico de alta 

resistência, com tampa acionada por 
pedal,capacidade de  100 litros 

MODENUTTI 129,00 2.451,00 

48 4.810 UN 

luva em látex, de proteção e segurança, uso 
doméstico, forrada com flocos de algodão, 

antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa uso 
de talco, elaborada com látex de borracha, natural de 
alta qualidade, tamanhos: p, m, e g, embaladas aos 

pares, com data de validade mínima de 3 anos, dados 
de identificação e procedência em embalagem 

individual, com registro ca. 

TALGE 1,65 7.936,50 

49 434 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 100 
unidades, elaborada com latex natural, lubrificada 
com pó bio-absorvível, tamanho m, com dimensões 
mínimas de 0,08 mm de espessura e de 230mm de 
comprimento, de uso único, ambidestra, dentro das 
normas técnicas e com registro no m. s./anvisa. boa 

qualidade 

TALGE 13,15 5.707,10 

50 84 UN 
mangueira reforçada, com 30 metros de 

comprimento, acompanha esguicho simples e rosca 
para instalação na torneira. unidade. 

MODENUTTI 33,00 2.772,00 

57 220 UN 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, macio, 
sem perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 
100% fibra celulósica, folha simples, embalagem 
original do fabricante, com composição, data de 

fabricação e validade e informações do fabricante 
estampado na embalagem 

PAPERMAX 2,30 506,00 

63 33 UN rodo com cabo em alumínio, base 80 cm com refil 
substituível, em borracha SANCHES 26,39 870,87 

65 2.450 UN 

vassoura vegetal (caipira de palha), confeccionada 
com palha de 1ª qualidade, com no mínimo 03 
amarrações, com medida mínima de 30cm de 

largura, com  cabo de madeira de no mínimo 1,10m 

CIARANO 7,39 18.105,50 

75 100 UN 

rodo para piso, com base em ferro rebitado, com 02 
(duas) lâminas de borrachas, medindo 90 cm, com 
cabo em ferro medindo aproximadamente 1,60m, 

ponta emborrachada com reforço 

SANCHES 30,80 3.080,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

78 7.725 UN 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 
01 quilo, para limpeza geral, biodegradável, original 
do fabricante, com registro no ministério da saúde, 
químico responsável, indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade e informações do 

fabricante no rótulo. composição: tensoativo 
aniônico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, 

água, alvejante e carga. ótima qualidade 

INOVE/BREEZE 3,65 28.196,25 

80 632 UN 

sabonete líquido neutro glicerinado, dermosuave, 
para higienização de recém-natos, galão de 5 lts. 

composição: lauril éter sulfato de sódio, base 
perolizante, alcanolamida de ácido graxo de coco, 

glicerina bi-destilada, ácido cítrico, essência, 
conservante e água deionizada. 

CLARALUX 13,30 8.405,60 

81 1.210 UN 

sabonete líquido perolado , fragancia erva doce, 
embalagem com 5 litros, 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 estampado no rótulo da 
embalagem. composição: tensoativo não iônico, 
glicerina, alcalinizante, conservante, corante, 

essência e água 

DEOLINE/FAZ 10,89 13.176,90 

83 580 UN pacote com 100 unidades de saco de lixo preto,  
extraforte, com capacidade para 40 litros. micra 0,5. CIANORTE 8,75 5.075,00 

89 2.095 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75x90cm, micra 08, com 

capacidade para 100 litros. 
CIANORTE 23,80 49.861,00 

91 990 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75cmx90cm, micra 8, com 

capacidade para 100 litros. 
PLAST PEROLA 44,30 43.857,00 

93 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 

capacidade para 60 litros. 
PLASPEROLA 28,70 1.722,00 

96 90 UN suporte para fibra de limpeza 102x260mm. SANCHES 11,80 1.062,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 464/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 295/2017, 
homologado em 20/12/2017. 
Valor Homologado: R$ 37.306,60 (Trinta e sete mil trezentos e seis reais e 
sessenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de 
limpeza, higiene e correlatos para atender aos órgãos públicos 
municipais de Cianorte.  
Empresa: BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 1.000 UN 
aparelho de barbear, composto por 02 (duas) lâminas 
paralelas, com fita lubrificante, cabeça móvel, capa 

protetora para cabeça. 

FIAT 
LUX 2,49 2.490,000 

18 70 UN 

cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, composição: 
cera de carnaúba, parafina, resina fumarica, cera de 

polietileno, emulsificante, pigmento, perfume, conservante e 
água 

RUBI 2,69 188,300 

84 840 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 unidades, 
no tamanho 39cmx52cm, micra 8, com capacidade para 20 

litros 

OXY 
PLAST 5,79 4.863,600 

85 1.490 UN 
saco plástico para de lixo, cor preta, pacote com 100 

unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 
capacidade para 60 litros 

OXY 
PLAST 9,97 14.855,300 

86 470 Pct 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 unidades, 
no  tamanho 53cmx57cm, micra 8, com capacidade para 40 

litros. 

OXY 
PLAST 9,69 4.554,300 

87 670 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com 
capacidade para 50 litros 

OXY 
PLAST 9,69 6.492,300 

88 510 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com 
capacidade para 15 litros 

OXY 
PLAST 6,14 3.131,400 

92 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 39cmx52cm, micra 8, com 

capacidade para 20 litros. 

OXY 
PLAST 12,19 731,400 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 465/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 295/2017, 
homologado em 20/12/2017. 
Valor Homologado: R$ 233.159,21 (Duzentos e trinta e três mil cento e 
cinquenta e nove reais e vinte e um centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de 
limpeza, higiene e correlatos para atender aos órgãos públicos 
municipais de Cianorte.  
Empresa: KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - 
ME.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

24 1.384 UN 

desinfetante uso geral,  caixa com 6 frascos 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, 
composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

SUPERCLEAN 19,15 26.503,60 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

26 1.235 UN 

desodorizador de ar, aerosol, com 360ml/302grs, 
composto com emulsificante, anti-oxidante, fragrância, 

veículo e propelentes, com registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

ULTRAFRESH 5,39 6.656,65 

45 404 UN 
lixeira retangular, capacidade para 20 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

JAGUAR 22,74 9.186,96 

55 2.625 UN 
pano para limpeza de chão, saco alvejado, duplo, 
fechado nas laterais e aberto na boca, tamanho 
mínimo 45x75cm, composição 100% algodão. 

MARTINS 2,13 5.591,25 

56 2.944 FRD 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 16x4 
unidades, rolo medindo 30mx10cm, macio, sem 

perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% 
fibra celulósica, folha dupla, embalagem plástica com 
quatro rolos, original do fabricante, com certificação 

iso 9000, com composição, data de fabricação, 
validade e informações do fabricante estampado na 

embalagem. 

DELICATE 47,19 138.927,36 

101 981 FRD 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 16x4 
unidades, rolo medindo 30mx10cm, macio, sem 

perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% 
fibra celulósica, folha dupla, embalagem plástica com 
quatro rolos, original do fabricante, com certificação 

iso 9000, com composição, data de fabricação, 
validade e informações do fabricante estampado na 

embalagem (reservado cota) 

DELICATE 47,19 46.293,39 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 705/2018-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, ÉRICA MASAGO, para exercer o cargo de provimento efetivo 
de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, do grupo ocupacional administrativo, 
anexo II, da Lei nº 1.344/91, de 28/08/1991, do Plano de Cargos, Carreira e Ven-
cimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutá-
rio 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 53 da tabela de vencimentos do município, a partir do dia 17 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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 708/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 784/2018 da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, de 11/09/2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal, ALINE DANIELLI VIG-
NOTO, da função gratificada de COORDENADORIA SETORIAL DO CEN-
TRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 01 de se-
tembro 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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 709/2018-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 Processo Seletivo Simplificado PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, ANGELICA RA-
MOS NASCIMENTO GEPES para exercer a função pública inerente ao cargo 
de PROFESSOR, até 05/10/2018, aprovada no Processo Seletivo Simplificado- 
PSS, para Contrato de Regime Especial de Trabalho, conforme Lei Municipal 
nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora ALEXANDRA FERMI-
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NO GOMES DE ANDRADE, que se encontra em Licença Médica, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível B, Classe 1, de acordo com a Lei Municipal nº 
4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.
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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 710/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 034/2018 da Divisão de Receitas Imobiliárias, 
de 12 de junho de 2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, GILSON GOMES DE SOUZA, para em substituição, 
exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE RECEITAS IMOBI-
LIÁRIAS, durante as férias do titular, no período de 17/09/2018 a 01/10/2018, 
percebendo  vencimento  atribuído  ao  símbolo  C - 11, da Tabela de Vencimen-
tos do Município.
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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 711/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 164/2018, da Secretaria Municipal de Saúde, 
de 13/09/2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, NATAN MUSTASSO SCOTINI, para em substituição, 
exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, durante as férias do titular, no período 
de 17/09/2018 a 01/10/2018, percebendo vencimento do cargo de provimen-
to efetivo acrescido da Gratificação de Chefia, conforme Artigo 94 da Lei nº 
1267/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais.
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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 712/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Ofício nº 084/2018 da CAPSECI, de 03/09/2018, 
  RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNAR, a servidora pública municipal GLAUCILENE GOMES 
ÁGUILA PORCEL, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DE GABI-
NETE, para exercer cumulativamente o cargo em comissão de SUPERINTEN-
DENTE DA CAPSECI – CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE, durante as férias 
da titular no período de 14/09/2018 a 05/10/2018.
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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 713/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 05/2018, da Agência do Trabalhador de Cianor-
te, de 05/09/2018,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, ROBERSON MORALES, para em substituição, exer-

cer o cargo em comissão de DIRETOR GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO E FOMENTOS, durante as férias do titular, no período de 17/09/2018 a 
01/10/2018, percebendo subsídio mensal fixado pela Lei nº 2.466/2004, Art. 3º, 
de 25 de junho de 2004, alterado pela Lei nº 4.961/2018, Art. 1º, de 27 de março 
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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 714/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 160/2018, da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, de 11/09/2018,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, CRISTIANE MARCHINI ROCO BERNARDI, para em 
substituição, exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, durante as férias do titular, no período de 17/09/2018 a 
01/10/2018, percebendo subsídio mensal fixado pela Lei nº 2.466/2004, Art. 3º, 
de 25 de junho de 2004, alterado pela Lei nº 4.961/2018, Art. 1º, de 27 de março 
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 17 de Setembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

   

 
MUNICIPIO DE CIANORTE 

ESTADO DO PARANÁ 
PORTARIA Nº 706/2018-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 disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 
15/10/2013 do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público 
Municipal de Cianorte, 
RESOLVE: 
Art. 1º - ELEVAR, o nível do EDUCADOR INFANTIL – 30 HORAS, 
abaixo relacionado, conforme a documentação de habilitação apresentada, 
a partir de 01 de setembro de 2018. 
NOME PROCESSO  ADMISSÃO NÍVEL 
Lourdes Aparecida Luquete 12264/2018 02/05/2013 Nível B, Classe 3 

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 17 de Setembro de 
2018. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO 

 
 

MUNICIPIO DE CIANORTE 
ESTADO DO PARANÁ 

PORTARIA Nº 707/2018-SEC/ADM. 
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
RESOLVE: 
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito das pessoas 

abaixo relacionadas, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL – 30 
HORAS - PSS, no Processo Seletivo Simplificado PSS regulamentado 
pelo Edital n.º 001/2017, de 27 de janeiro de 2017, em pleitear a sua 
nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da 
exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico 
do Município de Cianorte, Edição nº 1329, de 28 de Agosto de 2018. 

NOME CLASSIFICAÇÃO 
KATIA APARECIDA DE ARAÚJO 113º (centésimo décimo terceiro) lugar 
VIRGINIA MARIA GOERLL HENRIQUES 114º (centésimo décimo quarto) lugar 
ROSANGELA A. N. M. VALANSUELO 115º (centésimo décimo quinto) lugar 
MARIA JOSÉ DE CAMARGO FURLAN 116º (centésimo décimo sexto) lugar 
ARIDÃ ROSENDO DA SILVA 117º (centésimo décimo sétimo) lugar 

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 17 de Setembro de 
2018. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO 
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