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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.017/2018 - 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 AMERICO RIKIO TANAKA, pessoa física, residente e 
domiciliado a Rua José Bonifácio, 1162, Zona 1, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.734.057 SSP/PR e do CPF 
nº 435.768.939-20. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 02/2018.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
48.100,00 (Quarenta e oito mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.019/2018 - 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 CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, pessoa física, resi-
dente e domiciliado a Av. Amazonas, 1606, Vila Operária, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.873.269-1 SESP/
PR e do CPF nº 413.558.149-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 02/2018.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.021/2018 - 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 JOÃO CARLOS TESTA, pessoa física, residente e domi-
ciliado a Rua Ilinóis, 71, Residencial Philippines, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.145.966-4 SESP/PR e do 
CPF nº 489.572.759-91. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 02/2018.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
94.500,00 (Noventa e quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.022/2018 - 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 ROBERTO NOGUEIRA, pessoa física, residente e do-
miciliado a Rua Rodrigo Alves, 20, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.538.477-4 SESP/PR e do CPF nº 
484.150.069-34. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 02/2018.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
150.100,00 (Cento e cinquenta mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 1.074/2018 - 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 115/2018.
OBJETO: aquisição de itens de acondicionamento e embalagem, material de 
higiene e limpeza para Secretaria de Assistência Social. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.897,40 (Seis mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Outubro de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.075/2018 - 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  CIAPEL – COMERCIO DE PAPEIS E EM-
BALAGENS - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida 
Góias, 1574, Zona 3, CEP 87.209-052, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 79.701.744/0001-93. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 115/2018.
OBJETO: aquisição de itens de acondicionamento e embalagem, material de 
higiene e limpeza para Secretaria de Assistência Social. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.846,00 (Quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Outubro de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.085/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa S.R. DUTRA, com sede na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, inscrita no CNPJ sob 
nº 12.244.761/0001-78.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 295/2017.
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$ 25.968,72 
(Vinte e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Outubro 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 185/2018

Reabertura de Prazos e Alterações
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 
conjunto para pick-up para combater incêndio florestal. Credenciamento até 8h 
do dia 31 de Outubro de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o 
recebimento das propostas até 8h30min do dia 31 de Outubro de 2018; início 
da sessão às 8h30min do dia 31 de Outubro de 2018; oferecimento de lances a 
partir de 10h do dia 31 de Outubro de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 

www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 15 de Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 215/2018

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: Registro de preços 
para aquisição de equipamentos utilizando recursos do Incentivo Financeiro de 
Investimento para as Unidades de Atenção Primária do Município do Programa 
de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, conforme resolução nº 
604/2015, nº 258/2016 e nº 126/2018, da Secretaria de Estado da Saúde do Para-
ná. Credenciamento até 8h do dia 5 de Novembro de 2018 através do site www.
licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia 5 de 
Novembro de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 5 de Novembro de 2018; 
oferecimento de lances a partir de 14h do dia 6 de Novembro de 2018. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto 
a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 15 de 
Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 216/2018

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 produ-
tos para a premiação par ao concurso cultural do projeto “Diga não ao trabalho 
infantil”. Credenciamento até 8h do dia 31 de Outubro de 2018 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia 
31 de Outubro de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 31 de Outubro de 
2018; oferecimento de lances a partir de 14h do dia 31 de Outubro de 2018. O 
Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dispo-
níveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Infor-
mações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos 
ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 15 
de Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 217/2018

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: Registro de preços 
para aquisição de cartuchos, toners, cilindro fotocondutor, refil, cabeça de im-
pressão e unidade fusora para as Secretarias em geral. Credenciamento até 8h 
do dia 6 de Novembro de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o 
recebimento das propostas até 8h30min do dia 6 de Novembro de 2018; início da 
sessão às 8h30min do dia 6 de Novembro de 2018; oferecimento de lances a par-
tir de 14h do dia 7 de Novembro de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 15 de Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 218/2018
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 
automotor tipo caminhonete cabine dupla, zero km, diesel. Credenciamento até 
8h do dia 5 de Novembro de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o 
recebimento das propostas até 8h30min do dia 5 de Novembro de 2018; início da 
sessão às 8h30min do dia 5 de Novembro de 2018; oferecimento de lances a par-
tir de 10h do dia 5 de Novembro de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 15 de Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 205/2018

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, a SUSPENSÃO da sessão referente 
ao PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro 
de preços para contratação de empresa para coleta, transporte e destinação final 
de resíduos provenientes de exumação no cemitério municipal para que sejam 
encaminhados em conformidade com a resolução CONAMA 335-2003 e NBR 
10004-2004.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 209/2018

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, a SUSPENSÃO da sessão referente 
ao PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro 
de preços para aquisição de camisetas para as Secretarias em geral.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 212/2018

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 30 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 contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preven-
tiva e corretiva com substituição de peças para os equipamentos odontológicos 
instalados nas Unidades Básicas de Saúde de Cianorte.
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 15 de Outubro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 

 

 

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 02/2018, modalidade Concorrência Pública, Processo 
243/2018, concernente a Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao 
Município de Cianorte.  

II – A adjudicação do objeto da licitação para:  
COMPRADOR ITEM LOCALIZAÇÃO QUADRA DATA ÁREA VALOR 

R$ 
COND. 

CORSI & AFONSO LTDA 

03 RESIDENCIAL MEGA 
PARK 05 20 226,94m2 49.511,00 

A.V. 

20 JARDIM SANTA 
MONICA 03-A 15 374,88m2 57.001,00 

26 JARDIM SÃO 
FRANCISCO 05 17 476,45m2 58.551,00 

28 RESIDENCIAL MORADA 
DO SOL  IV 09 14 250,875m2 65.111,00 

29 RESIDENCIAL MORADA 
DO SOL  IV 09 15 250,875m2 65.111,00 

LEANDRO CRISTIANO 
AUERBACH 

16 RESIDENCIAL VENEZA 14 17 450,42m2 107.000,00 A.P. 

WALMIR AUERBACH 
BUENO 

11 RESIDENCIAL VENEZA 14 10 227,99m2 62.000,00 A.P. 

AMERICO RIKIO TANAKA 21 JARDIM SANTA 
MONICA 

03-A 16 275,51m2 48.100,00 A.V. 

CLAUDIA VANESSA 
CABREIRA BALSARINI 

15 RESIDENCIAL VENEZA 14 16 462,88m2 98.010,00 A.V. 

CLAUDIO PEREIRA DE 
SOUZA 

23 RESIDENCIAL MORADA 
DO SOL III 

04 12-A 188,38m2 36.000,00 A.V. 

PEDRO CÉSAR NICHELE 10 RESIDENCIAL VENEZA 14 09 451,60m2 94.601,00 A.V. 

JOÃO CARLOS TESTA 13 RESIDENCIAL VENEZA 14 12 450,23m2 94.500,00 A.V. 

ROBERTO NOGUEIRA 
09 RESIDENCIAL VENEZA 14 08 451,02m2 94.500,00 

A.V. 18 JARDIM SANTA 
MONICA 

16 04 462,11m2 55.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 08/2018 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 287/2017, 
homologado em 17/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 5.445,00 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e 
cinco reais).  

 

Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresas de 
transporte rodoviário para fornecimento de bilhetes de passagens 
para doação através da Secretaria de Assistência Social. 
Empresa: VIAÇÃO GARCIA LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

10 10 UN bilhete de passagem cianorte/curitiba convencional.  146,50 1.465,00 
11 10 UN bilhete de passagem curitiba/cianorte convencional.  147,00 1.470,00 
12 10 UN bilhete de passagem cianorte/londrina, convencional.  62,00 620,00 
13 30 UN bilhete de passagem londrina/cianorte, convencional.  63,00 1.890,00 
TOTAL ............................................................................................................................................. 5.445,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de Janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 64/2018 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 34/2018, 
homologado em 16/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 34.960,58 (Trinta e quatro mil novecentos e 
sessenta reais e cinquenta e oito centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas e creches municipais.  
Empresa: K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 85 UN 
bola de iniciação esportiva nº 8 matrizada, 

confeccionada com borracha. 40 - 42 cm. 110 e 120g. 
miolo removível e lubrificado 

SILME nº8 15,90 1.351,50 

11 120 UN cone disco chapéu chinês, conforme especificações no 
Anexo VII. STA 2,50 300,00 

27 510 UN tatame em eva, tamanho 1m x 1m com encaixe e 
bordas, conforme especificações no Anexo VII. TATAME/EVA 63,00 32.130,00 

32 14 UN bola de bobath 850 mm, conforme especificações no 
Anexo VII. 

LIVE UP/ 
BOBATH 84,22 1.179,08 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 65/2018 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 34/2018, 
homologado em 16/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 14.486,07 (Quatorze mil quatrocentos e oitenta e 
seis reais e sete centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas e creches municipais.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 85 UN 
bola de iniciação esportiva nº 10 matrizada, confeccionada 

com borracha, 48 e 50 cm. 180-200g. miolo removível e 
lubrificado. 

LCM 12,00 1.020,00 

9 120 UN cone para demarcação para treinamento de agilidade e 
circuito de 23 cm, conforme especificações no Anexo VII. ES 4,50 540,00 

14 150 UN bola de borracha com 131mm de diâmetro, conforme 
especificações no Anexo VII. LCM 7,50 1.125,00 

20 17 UN cubos de atividades, sendo 2 cubos em e.v.a. 6mm, medindo 
16x16cm, conforme especificações no Anexo VII. CARLU 112,99 1.920,83 

21 17 UN cubo tátil em e.v.a., medindo 25 cm x 25 cm x 25 cm e 10 
mm de espessura, conforme especificações no Anexo VII. CARLU 64,99 1.104,83 

23 17 KIT quebra-cabeça esquema corporal kit em mdf, conforme 
especificações no Anexo VII. BRINK 114,99 1.954,83 

31 3 KIT bandinha rítmica, conjunto com 20 instrumentos musicais, 
conforme especificações no Anexo VII. BRINK 575,18 1.725,54 

39 16 KIT sacola "quebra-cuca", conjunto com 120 peças, conforme 
especificações no Anexo VII. BRINK 152,59 2.441,44 

40 16 KIT sacolão criativo "conectando ideias", conjunto com 1000 
peças, conforme especificações no Anexo VII. BRINK 165,85 2.653,60 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 66/2018 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 34/2018, 
homologado em 16/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 7.384,00 (Sete mil trezentos e oitenta e quatro 
reais). 
 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas e creches municipais.  
Empresa: A. TARTARI & 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$ 

3 85 UN 
bola de iniciação esportiva nº 14 matrizada, confeccionada 

com borracha. 65 e 67 cm. 350-370g. miolo removível e 
lubrificado.   

SILME 19,00 1.615,00 

10 120 UN cone para demarcação para treinamento de agilidade e 
circuito de 50 cm, conforme especificações no Anexo VII. SCALIBU 7,80 936,00 

15 150 UN bola de borracha com 161mm de diâmetro, conforme 
especificações no Anexo VII. SILME 16,00 2.400,00 

19 450 UN bambolê de mangueira plástica, conforme especificações no 
Anexo VII. SCALIBU 2,78 1.251,00 

28 15 UN bola suíça de pilates 55cm de diâmetro, conforme 
especificações no Anexo VII. SCALIBU 78,80 1.182,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 67/2018 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 34/2018, 
homologado em 16/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 12.713,90 (Doze mil setecentos e treze reais e 
noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas e creches municipais.  
Empresa: KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 85 UN 
bola oficial de futsal, tamanho mirim (sub-11), com 8 gomos, 

confeccionada com pu. diâmetro: 50 - 55 cm, peso: 300 - 350 g. 
miolo removível e lubrificado 

TITAN 70,00 5.950,00 

5 45 UN 
bola oficial de vôlei tamanho infantil, matrizada, com 18 gomos 

confeccionada com pu. 60-63 cm com o peso de 240-270g. miolo 
removível e lubrificado. 

TITAN 85,00 3.825,00 

6 15 UN 

bola de futsal com guizo interno para deficientes visuais, 
costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com pu, 
diâmetro entre 61 e 64 cm, peso entre 410 e 440g. miolo 

removível e lubrificado. produto específico para deficientes 
visuais. 

TITAN 70,00 1.050,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 130 UN bola de volei material em e.v.a, conforme especificações no 
Anexo VII. TITAN 14,53 1.888,90 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 68/2018 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 34/2018, 
homologado em 16/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 34.886,50 (Trinta e quatro mil oitocentos e oitenta 
e seis reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas e creches municipais.  
Empresa: G A DA COSTA – ESPORTE 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$ 

8 28 UN centopéia em bagum: comprimento 4m e diâmetro 55 cm, 
conforme especificações no Anexo VII. DUNK 250,00 7.000,00 

12 28 UN corda de 50 m, conforme especificações no Anexo VII. DUNK 104,00 2.912,00 

16 56 UN mini trave medindo 60 cm x 90 cm x 40 cm, conforme 
especificações no Anexo VII. DUNK 110,00 6.160,00 

17 15 KIT mini basketball fabricado em tubo de 2 polegadas em aço 
carbono e pintura epox, conforme especificações no Anexo VII. DUNK 594,90 8.923,50 

18 15 UN bambolê com guizos, conforme especificações no Anexo VII. DUNK 17,00 255,00 

29 15 UN rolo para estimulação em courvin náutico sintético, conforme 
especificações no Anexo VII. DUNK 243,00 3.645,00 

30 15 KIT mini vôlei sentado, conforme especificações no Anexo VII.  DUNK 399,40 5.991,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 69/2018 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 34/2018, 
homologado em 16/04/2018.  

 

Valor Homologado: R$ 10.608,00 (Dez mil seiscentos e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas e creches municipais.  
Empresa: VINICIUS IAGO VIGNOL PEDROSO. 
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 17 UN tapete amarelinha em bagun medindo 1,40 m por 3,30 
m, conforme especificações no Anexo VII. 

MGV 
Brinquedos 190,00 3.230,00 

25 17 UN tapete tartaruga em bagun medindo 70 cm x 2 m, 
conforme especificações no Anexo VII. 

MGV 
Brinquedos 149,00 2.533,00 

26 17 UN tapete tiro ao alvo em bagun brilhante, medindo 1,70 
m x 1,40 m, conforme especificações no Anexo VII. 

MGV 
Brinquedos 285,00 4.845,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 70/2018 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 48/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 137.283,48 (Cento e trinta e sete mil duzentos e 
oitenta e três reais e quarenta e oito centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e 
produtos de copa e cozinha 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 32405 290 UN 

arroz agulhinha tipo 01 - pacote de 5 quilos, de acordo 
com as nta 02 e 33, 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 6 meses, com certificado de classificação. 

IDEAL 9,95 2.885,50 

2 17413 638 Pct 

açúcar cristal, branco, de 1ª qualidade, pacote com 
5kg, acondicionado em embalagem plástica, 

identificação de lote e validade na embalagem, prazo de 
validade correspondente a 75% do prazo de fabricação. 

pacote. 

CRISTALMAR 6,80 4.338,40 

3 34470 80 UN 

lata de 250gr de sardinha com oleo.e 165g peso 
drenado, sardinhas ao proprio suco com oleo 
comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de 

constituicao (ao proprio suco), oleo comestivel e sal. nao 
contem gluten. 1ª qualidade. 

PALMEIRAS 3,98 318,40 
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5 19502 1974 Pct café torrado e moído, de primeira qualidade. 
embalagem com 500 gramas. CAÇULA 5,14 10.146,36 

6 32442 270 Kg 

feijão carioquinha tipo 1 - pacote com 1 quilo, 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 5 (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 (grs), validade 
mínima de 6 meses, embalagem primária, embalado em 

saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, 
termossolado. 

SÃO 
BERNARDO 3,19 861,30 

7 8021 100 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 

GABI 3,80 380,00 

8 32441 30 UN 

farinha de trigo - pacote com 5 quilos, especial, sem 
fermento, embalada em saco transparente, limpo, não 

violado, resistente, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade 

do produto, o produto deverá apresentar validade 
mínima de 70 dias a partir da data de entrega de 

acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

MONA 8,70 261,00 

9 7155 500 UN óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 
embalagem com 900ml. CONCORDIA 3,08 1.540,00 

10 7481 210 UN 

dúzia de ovos de galinha, com tamanho médio/grande, 
cor e conformação uniforme, sem defeitos, 

suficientemente desenvolvidos, apresentando cor 
branca, casca limpa e intacta, isenta de umidade 
externa anormal, mofo ou cheiro desagradável, 

embalados em caixas com 12 unidades contendo a data 
de fabricação que não deve ser maior que 02 dias. os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 

17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999 

GRANJA 
CENTRAL 4,44 932,40 

11 17856 140 Pct 

macarrão parafuso - pacote de 1kg, 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 de 
animais e vegetais, embalagem primária sacos de 

polietileno atóxico, resistentes, termossoldado, 
contendo peso líquido de 1kg, validade mínima de 8 

meses. 

ROBERTA 3,04 425,60 

12 17839 280 Pct 

macarrão espaguete - pacote de 1kg, 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 de 
animais e vegetais, embalagem primária sacos de 

polietileno atóxico, resistentes, termossoldado, 
contendo peso líquido de 1kg, validade mínima de 8 

meses. 

ROBERTA 2,68 750,40 

13 5450 205 UN 
latas de 850 gr de extrato de tomate, simples, 

concentrado. ingredientes: polpa de tomate, água, sal, 
ácido cítrico e corante natural de urucum. válido por 

CIAFRIOS 6,20 1.271,00 
 

 

dois anos a contar da data de entrega 

14 32438 130 UN 

ervilha em conserva - embalagem com peso aproximado 
de 200grs, reidratada, em conserva, acondicionada em 

recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo, contendo 200grs de 

peso líquido drenado, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, o produto deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data 
de entrega. 

ESTELA 
D’OURO 1,40 182,00 

15 32465 130 UN 

milho verde em conserva - embalagem com 200grs, 
íntegra, resistente, vedado hermeticamente e limpa, 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, quantidade do 

produto, o produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega, registro no 
ministério da  agricultura, de acordo com a nta 31 

(decreto n.º 12.486/78). 

FUGINE 1,40 182,00 

16 38793 60 Pct 

sal refinado - iodado, procedência nacional, pacotes de 
1 kg. contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem 

mínima de 10 (dez) e máxima de 15 (quinze) mg de iodo 
por 1 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação 
federal específica. embalados em plástico atóxico, 

transparente e incolor, termos selada, isenta de mofo 
ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. na 

embalagem deverá estar declarada marca, nome e 
endereço do empacotador, prazo de validade, lote, peso 

líquido e registro no órgão competente. 

UNIÃO 0,84 50,40 

17 32451 40 Kg 

fubá de milho mimoso - pacote com 1 quilo, obtido de 
grãos sadios, coloração homogênea, ausência de 

matéria estranha e odores estranhos, enriquecido com 
ferro e ácido fólico, prazo de validade mínimo de 6 

meses, data de fabricação máxima de 30 dias. 

NUTRINOVO 1,70 68,00 

18 5439 50 UN vinagre de álcool - frasco com 750 ml NEVAL 1,49 74,50 

19 5441 750 Kg 

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

embalado em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com 

as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 17,40 13.050,00 

20 22566 325 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues 
em embalagens que contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de 
validade, transportada em veículo refrigerado ou caixas 

de isopor conforme legislação vigente, não podendo 
estar congelada. 

CEZAR 
MASSAGARD 8,96 2.912,00 

21 5443 400 Kg 

quilo de carne bovina, bisteca sem filé, resfriada, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco 

plástico transparente de polietileno, atóxico; e suas 
condições deverão estar de acordo com as normas 

técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 12,98 5.192,00 

22 411 550 UN 

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

tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 13,38 7.359,00 

23 412 740 UN 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalada em saco 

plastico transparente de polietileno de ate 2 kg cada, 
atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com 

as normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 14,50 10.730,00 

24 22952 700 Kg 

carne de frango, coxa e sobre-coxa - congelada, (a 
temperatura deve ser inferior a -18.ºc), aspecto próprio 
da espécie, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor 
próprios, embalagem em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no 

ministério da agricultura sif/dipoa e selo de inspeção 
sim, sie ou sif, peso líquido máximo de 5kg por 
embalagem, deverá ser transportado em carro 

refrigerado ou em caixas de isopor em condições 
higiênicas ideais ao transporte. 

C.VALE 3,68 2.576,00 

 

 

25 32449 380 Kg 

filé de peito de frango congelado - valor por quilo, sem 
osso, o produto deverá respeitar o limite de percentual 

de água estabelecido pelo ministério da 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. 

C.VALE 5,70 2.166,00 

26 32430 400 Kg 

carne bovina in natura costela minga - valor por quilo, 
separada em pacotes com 2 quilos, acondicionados em 

sacos plásticos de polietileno transparente, peça inteira, 
carne de primeira qualidade, deve conter selo de 

inspeção sim, sie ou sif, com etiqueta informando peso, 
data de fabricação e validade. 

CEZAR 
MASSAGARD 11,30 4.520,00 

27 27462 200 UN 

quilos de linguiça mista, 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. 

FRIELLA 8,50 1.700,00 

28 418 350 Kg 

quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em 
embalagem propria contendo sua data de fabricacao 

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

COPACOL 4,47 1.564,50 

30 32463 700 UN 

margarina - embalagem com 500grs, com 80% de 
lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos 

mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras 
características indesejáveis, embalagem de polietileno 
leitoso e resistente, apresentando vedação adequada, 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, deverá apresentar validade mínima de 
6 meses a partir da data de entrega com registro no 

ministério da agricultura, sif/dipoa. 

CLAYBOM 3,10 2.170,00 

32 406 50 UN doce de goiaba cremoso - pote c/ 400 grs. 1ª CIAFRIOS 3,99 199,50 

33 164 130 Cx. 
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data 

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

ITALAC 1,99 258,70 

34 428 130 UN 
lata de 395gr de leite condensado tradicional. 

embalagem longa vida com data de fabricacao nao 
superior a 2 meses e data de vencimento. 

NENE 2,85 370,50 

35 22560 756 Cx. 

leite longa vida integral, esterilizado , em embalagem 
tetra-pack de 1 litro, e reembalados em caixa de 

papelão com 12 unidades. composição mínima por litro: 
valor energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, proteínas 

30 gr, lipídeos 30 gr. a embalagem deve conter o 
registro no ministério da saúde, local de origem, peso, 

data de embalagem e validade do produto. 

TIROL 28,68 21.682,08 

36 32461 80 UN 

maionese - embalagem com 500grs, emulsão cremosa, 
obtida com ovos e óleo vegetal, com adição de 

condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, 
de consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e 
sabor próprio, isento de sujidades e seus ingredientes 

em perfeito estado de conservação, de acordo com a rdc 
n.º 276/2005. 

PURYTI 2,58 206,40 

37 5680 590 UN 
quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, 

com registro no ministério da agricultura e com 
sif/dipoa definitivo. 

FRIELLA 9,20 5.428,00 

38 442 620 UN 
quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª 

qualidade, com registro no ministerio da agricultura e 
com sif/dipoa definitivo. 

ITALAC 16,89 10.471,80 

42 17830 200 Pct 

biscoito cream cracker sem gordura trans - pacotes de 
400 gramas, ingredientes: farinha de trigo fortificada 

com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de 
malte, açúcar invertido, amido, fermento biológico, 

açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento químico, 
bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e 

melhorador de farinha protease (ins 1101 i), massa bem 
assada, sem recheio e sem cobertura, cor, cheiro e 

sabor próprios, validade mínima de 6 meses. 

RACINE 2,68 536,00 

43 17832 200 Pct 

biscoito de maisena sem gordura trans - pacotes de 400 
gramas, ingredientes: farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de 
milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de 
soja, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico, 
melhorador de farinha protease (ins 1101 i) e 

aromatizante, contém glúten, massa bem assada, sem 
recheio e sem cobertura, cor, cheiro e sabor próprios, 

validade mínima de 6 meses. 

RACINE 2,28 456,00 

 

 

44 33707 155 Pct milho de pipoca - embalagem com 500 gramas. CIALHO 1,68 260,40 

45 5412 180 UN fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, 
sabores variados SCHIN 16,79 3.022,20 

46 127 280 Kg 
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, 
que afetem sua aparencia, sem brotos e com formacao 

uniforme. 
BELA VISTA 1,98 554,40 

47 7500 320 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. 

BELA VISTA 1,25 400,00 

48 7499 320 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. 

BELA VISTA 1,09 348,80 

50 17848 38 Pct 

pimentão verde - pacote de 1 (um) quilo, embalado em 
saco de polietileno transparente, sendo de primeira 
qualidade, apresentando tamanho e conformação 

uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio, e suas condições deverão estar de acordo 

com a norma técnica de alimentação. 

BELA VISTA 2,98 113,24 

51 130 390 Kg quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e 
grau medio de amadurecimento, de primeira qualidade. BELA VISTA 3,29 1.283,10 

53 120 320 UN 

alface, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

firme e compacta, isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade, livre de residuos de fertilizantes, 

sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 
manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo 

com a norma tecnica de alimentacao. unidade 

BELA VISTA 1,89 604,80 

54 32407 120 Kg 
abóbora cabotiá - quilo, grau de amadurecimento 
médio, casca brilhante e de cor característica, sem 

perfurações ou pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 
BELA VISTA 1,65 198,00 

55 5418 90 Kg 
quilos de cenoura, tamanhos variados, aparência viçosa 
e embalados em bandejas contendo aproximadamente 

1,2 kg. 
BELA VISTA 2,19 197,10 

56 5417 360 Kg quilo de batata inglesa, lisa e de boa qualidade e que 
tenham aproximadamente o mesmo tamanho BELA VISTA 1,98 712,80 

57 5432 160 UN quilos de mandioca, limpos e sem casca, embaladas em 
sacos plásticos transparentes BELA VISTA 2,47 395,20 

59 7485 1650 UN 

quilos de banana nanica, climatizada e fresca, tamanho 
médio a grande, madura, aparência saudável. os 

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

BELA VISTA 1,49 2.458,50 

60 10729 880 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 

BELA VISTA 2,79 2.455,20 

61 25885 300 UN caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores 
variados, contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. NUTRI 17,30 5.190,00 

66 427 200 Pct 

Guardanapo de papel medindo no mínimo 20 x 20 cm, 
composição 100 % fibras naturais, pacote com 50 

unidades, descartável, folha simples, extra branco, de 
alta qualidade, acondicionado em embalagem plástica 

transparente, original do fabricante 

NOBRE 0,50 100,00 

72 42522 300 UN Achocolatado em pó, 400gr MERILU 2,58 774,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 71/2018 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 48/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 21.115,00 (Vinte e um mil cento e quinze reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e 
produtos de copa e cozinha para as secretarias em geral.  
Empresa: CAROL DISTRIBUIDORA - 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$ 

4 12915 400 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 

UNIÃO 2,65 1.060,00 

31 5448 50 UN doce de leite pastoso - pote c/ 400 grs TRIANGULO 3,50 175,00 

67 36450 10 UN 

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

ALADDIN 53,00 530,00 

71 42144 3000 Pct 

Pacote com 1.000 folhas de papel toalha, cor 
branca, interfolhado, 2 dobras, produzido em 
celulose, no tamanho de 22x20 cm, em embalagem 
resistente ao armazenamento, com marca 
impressa.  

POP 6,45 19.350,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 72/2018 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 48/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 51.343,90 (Cinquenta e um mil trezentos e 
quarenta e três reais e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e 
produtos de copa e cozinha para as secretarias em geral.  
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca Valor Valor 

 

 

Unitário 
R$ 

Total  
R$ 

29 5436 6890 Kg 

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

mesmo dia da entrega. 

DOURAPÃO 5,05 34.794,50 

39 17533 1180 Kg 
kilo de mortadela defumada fatiada, com 

atendimento às normas de saúde pública e 
agricultura. 

MARBA 11,40 13.452,00 

40 10727 420 UN pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com 
prazo de validade mínimo de 06 dias DOURAPÃO 3,67 1.541,40 

41 17531 400 UN unidade bolo pronto, sabores variados, com 
aproximadamente 700grs. DOURAPÃO 3,89 1.556,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 73/2018 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 48/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 24.483,00 (Vinte e quatro mil quatrocentos e 
oitenta e três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e 
produtos de copa e cozinha para as secretarias em geral.  
Empresa: S.R. DUTRA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total  
R$ 

62 19504 20 UN Coador de café, de pano 100% algodão. BOM PANO 4,70 94,00 

63 19505 140 Cx. 

Copo café, plástico, descartável, capacidade 50 ml, 
em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e 
saliência na borda, peso por cento (100) do copo 
deverá ser igual ou superior a 72 gramas. 
Embalagem: caixa com 50x100, onde os copos são 
acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada. 

COPOPLAST 47,00 6.580,00 

64 19506 340 Cx. 

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

transparente, não tóxico, com frisos e saliência na 
borda, peso por centena do copo igual ou superior a 

220g e de acordo com norma nbr 14.865,  25 
pacote com 100 unidades   

COPOPLAST 49,00 16.660,00 

65 6470 40 Cx. Fósforos palito longo caixa com 240 unidades. PARANA 2,20 88,00 

68 36452 20 UN 

Dispenser para copo descartável de 200ml, em 
acrílico transparente, capacidade para 100 copos, 
acompanha parafuso e buchas para instalação. 
Unidade.  

BELL PLUS 24,00 480,00 

69 23749 10 UN 
Caneca em alumínio, cabo reforçado, revestido em 
baquelite, com capacidade mínima de 3 litros. 
Unidade.  

ARARAS 23,30 233,00 

70 36455 10 UN 
Caneca em alumínio, cabo reforçado, revestido em 
baquelite, com capacidade mínima de 5 litros. 
Unidade. 

ARARAS 34,80 348,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 

 

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 74/2018 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 09/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 43.124,46 (Quarenta e três mil cento e vinte e 
quatro reais e quarenta e seis centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviço de 
locação de aparelhagem de som para divulgação das campanhas em 
geral das secretarias.  
Empresa: ADEMAR BELLAFRONTE GIMENES - DIVULGAÇÕES. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 41561 1074 H 

hora de locação de carro de som, para divulgação 
de informações, com percurso e duração a ser 

combinados. e desenvolvimento/gravação do áudio 
a ser divulgado. 

R$ 14,79 R$ 15.884,46 

2 41560 120 UN 

locação de aparelhagem de som, com no mínimo 4 
caixas de 600 w cada, com no mínimo 3 

microfones pelo período máximo de 4 horas, sendo 
necessário a presença de um técnico operador 

durante o período. 

R$ 227,00 R$ 27.240,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 75/2018 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 09/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 7.198,00 (Sete mil cento e noventa e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviço de 
locação de aparelhagem de som para divulgação das campanhas em 
geral das secretarias.  
Empresa: P.S. MIRAS – SOM. 

 

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 74/2018 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 09/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 43.124,46 (Quarenta e três mil cento e vinte e 
quatro reais e quarenta e seis centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviço de 
locação de aparelhagem de som para divulgação das campanhas em 
geral das secretarias.  
Empresa: ADEMAR BELLAFRONTE GIMENES - DIVULGAÇÕES. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 41561 1074 H 

hora de locação de carro de som, para divulgação 
de informações, com percurso e duração a ser 

combinados. e desenvolvimento/gravação do áudio 
a ser divulgado. 

R$ 14,79 R$ 15.884,46 

2 41560 120 UN 

locação de aparelhagem de som, com no mínimo 4 
caixas de 600 w cada, com no mínimo 3 

microfones pelo período máximo de 4 horas, sendo 
necessário a presença de um técnico operador 

durante o período. 

R$ 227,00 R$ 27.240,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 75/2018 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 09/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 7.198,00 (Sete mil cento e noventa e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviço de 
locação de aparelhagem de som para divulgação das campanhas em 
geral das secretarias.  
Empresa: P.S. MIRAS – SOM. 

 

 

Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

3 16918 10 UN 

Serviço de locação de áudio visual com telão de 2 
mts X 2mts sem estrutura, 4 caixas de som de 

600 watts e 3 microfone pelo período de 4 horas. 
Sendo necessário a presença de um técnico 
operador de áudio visual durante o período.  

R$ 719,80 R$ 7.198,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 76/2018 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 53/2018, 
homologado em 18/04/2018. 
Valor Homologado: R$ 15.660,00 (Quinze mil seiscentos e sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de hotel para 
hospedagem dos integrantes das atrações em eventos realizados pelo 
Município.  
Empresa: BER HOTEL EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição - lote 01 Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 6961 20 DIA 
diária de hotel - apartamento individual, contendo no mínimo: suíte 
com ar condicionado, frigobar, tv à cabo, telefone e café da manhã 

incluso. 
R$ 98,00 R$ 

1.960,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição - lote 02 Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 6963 50 DIA 
diária de hotel - apartamento duplo, contendo no mínimo: suíte com 

ar condicionado, frigobar, tv à cabo, telefone, com café da manhã 
incluso. 

R$ 130,00 R$ 
6.500,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição - lote 03 Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1  40 DIA 
Diária de Hotel – apartamento triplo, contendo no mínimo: suíte com 

ar condicionado, frigobar, TV a cabo, telefone, com café da manhã 
incluso. 

R$ 180,00 R$ 
7.200,00 

    TOTAL R$ 15.660,00   

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Abril de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

  

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 148/2018 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 120/2018, 
homologado em 16/07/2018. 
Valor Homologado: R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresas de 
transporte rodoviário para fornecimento de bilhetes de passagens 
para a Prefeitura Municipal de Cianorte. 
Empresa: VIAÇÃO GARCIA 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$ 

10 37551 60 UN bilhete de passagem rodoviária: Cianorte/Curitiba, 
convencional 140,00 8.400,00 

11 37553 60 UN bilhete de passagem rodoviário: Curitiba/Cianorte, 
convencional 140,00 8.400,00 

12 12120 15 UN bilhete de passagem Cianorte / são Paulo, convencional. 150,00 2.250,00 
13 12121 15 UN bilhete de passagem são Paulo / Cianorte, convencional. 150,00 2.250,00 
14 37554 20 UN bilhete de passagem Cianorte/Curitiba, leito. 280,00 5.600,00 
15 37555 20 UN bilhete de passagem Curitiba/Cianorte, leito. 280,00 5.600,00 
    TOTAL R$ 32.500,00   

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Julho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO DE RECURSO  
O Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela nº 61/2018, de 10 
de maio de 2018, alterada pela Portaria nº 84/2018, de 19 de Junho de 
2018, no uso de suas atribuições legais, comunica a interposição de 
recurso da licitante abaixo relacionada, concernente ao Edital de Licitação 
nº 06/2018, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de reforço de 
rede para aumento de carga e construção de padrão trifásico de 200A 
no aeroporto Municipal de Cianorte. 

Recorrente CNPJ 
LÚMEN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA EPP 08.925.842/0001-66 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
8.666/1993, para eventual apresentação de contrarrazões ao recurso.  



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1363 -Terça-feira | 16/out./2018                                                                                   | Pág. 7

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 148/2018 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 120/2018, 
homologado em 16/07/2018. 
Valor Homologado: R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresas de 
transporte rodoviário para fornecimento de bilhetes de passagens 
para a Prefeitura Municipal de Cianorte. 
Empresa: VIAÇÃO GARCIA 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$ 

10 37551 60 UN bilhete de passagem rodoviária: Cianorte/Curitiba, 
convencional 140,00 8.400,00 

11 37553 60 UN bilhete de passagem rodoviário: Curitiba/Cianorte, 
convencional 140,00 8.400,00 

12 12120 15 UN bilhete de passagem Cianorte / são Paulo, convencional. 150,00 2.250,00 
13 12121 15 UN bilhete de passagem são Paulo / Cianorte, convencional. 150,00 2.250,00 
14 37554 20 UN bilhete de passagem Cianorte/Curitiba, leito. 280,00 5.600,00 
15 37555 20 UN bilhete de passagem Curitiba/Cianorte, leito. 280,00 5.600,00 
    TOTAL R$ 32.500,00   

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Julho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO DE RECURSO  
O Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela nº 61/2018, de 10 
de maio de 2018, alterada pela Portaria nº 84/2018, de 19 de Junho de 
2018, no uso de suas atribuições legais, comunica a interposição de 
recurso da licitante abaixo relacionada, concernente ao Edital de Licitação 
nº 06/2018, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: 
Contratação de empresa especializada para execução de reforço de 
rede para aumento de carga e construção de padrão trifásico de 200A 
no aeroporto Municipal de Cianorte. 

Recorrente CNPJ 
LÚMEN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA EPP 08.925.842/0001-66 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
8.666/1993, para eventual apresentação de contrarrazões ao recurso.   

 

Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Outubro de 
2018. 

Leandro Folador 
Presidente 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇAO  
O Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela nº 61/2018, de 10 
de maio de 2018, alterada pela Portaria nº 84/2018, de 19 de Junho de 
2018, no uso de suas atribuições legais, publica o resultado do julgamento 
da fase de habilitação, concernente ao Edital de Licitação nº 08/2018, 
modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA E AERAÇÃO E 
DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO PARA CAMPOS DE FUTEBOL, 
COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 14.000 M2. 
Segue abaixo o resultado da fase de habilitação: 

Razão Social/Nome SITUAÇÃO 
CATTANI E HOLSBACH GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA INABILITADA 

Certificada a inabilitação, o Presidente resolveu conceder o prazo de 8 dias 
úteis para que a empresa apresente novas documentações escoimadas dos 
vícios que causaram sua inabilitação, conforme disposição do Art. 48, §3º 
da lei 8666/1993. 
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Outubro de 
2018. 
 

Leandro Folador 
Presidente 

 
 

 

Secretaria de Assistência Social
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