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D E C R E T O Nº 233/2013
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Considerando o laudo de vistoria e parecer da Secretaria
ATOS DO PODERD e sEXECUTIVO
envolvimento Municipal constante no Processo n.º 14023

Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 232/13

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 3.966/12,
de 11 de dezembro de 2012 (Lei Orçamentária), e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$
37.000,00 (Trinta e sete mil reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
13.05.0824400262.104. Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento
Social
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 784)................................ R$ 37.000,00
Total.............................................................................. R$ 37.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da
seguinte dotação do orçamento em vigor:
13.05.0824400262.104. Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento
Social
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 784)..............
........................................................................................................ R$ 37.000,00
Total.....................................................................................................
R$ 37.000,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em
conformidade com as disposições deste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de dezembro de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
D E C R E T O Nº 233/2013
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
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O PRE FE IT O D O MUN IC ÍP IO D E C IAN ORT E, Est ad o d o
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
32.544,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) divididos em
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Considerando o laudo de vistoria e parecer da Secretaria de Desenvolvimento
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Claudemir Romero Bongiorno
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Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

publicação.

na data

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de dezembro de 2013.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 109/2013

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, torna público que contratou o CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ e a ASSOCIAÇÃO REGIOde sua
NAL DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CIANORTE, para TERMO DE COOPERAÇÃO, denominado CASA FÁCIL, mediante
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da
Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de dezembro de 2013.

P a ç o M u n i c i pCLAUDEMIR
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ROMERO
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PREFEITO

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

C LA UD EM IR RO M ERO BO NG IOR NO

PREFE IT O
Secretaria de Administração

Div. de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 325/2013-LCT-PMC
Republicado por incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a empresa Compustar Informática Ltda, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.169.444/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Concorrência Pública nº 07/2013.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de
sistema de cabeamento estruturado, CFTV, telefonia e aquisição de materiais
elétricos e eletrônicos, visando estruturar o novo prédio do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
218.612,66 (duzentos e dezoito mil seiscentos e doze reais e sessenta e seis
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 meses
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
331/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO PARANÁ, autarquia dotada de personalidade jurídica de
direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, com sede na Rua Dr. Zamenhof nº 35, em Curitiba, Paraná, inscrito
no CNPJ-MF sob o nº 76.639.384-0001-59 e a ASSOCIAÇÃO REGIONAL
DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CIANORTE, entidade sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 80.887.862/0001-17.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Inexigibilidade nº 109/2013.
OBJETO: O presente TERMO DE COOPERAÇÃO, denominado CASA
FÁCIL, tem por finalidade estabelecer compromissos entre as partes signatárias, objetivando facilitar o acesso da população de baixa renda às condições
necessárias para a construção ou reforma de moradia popular, com atendimento
à legislação municipal referente à ocupação e uso do solo e à legislação federal

Prefeitura do Município de Cianorte

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
368/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 543, concernente a: o
Registro de preços para coleta, transporte e destinação final de resíduos provenientes de exumação no cemitério municipal para que seja encaminhado em
conformidade com a resolução CONAMA 335-2003 e NBR 10004-2004 – A
adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Bio Resíduos Transporte
Ltda - EPP, como vencedora do lote único no valor total de R$ 18.440,00
(dezoito mil quatrocentos e quarenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº
371/2013, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 546, concernente a: Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática para a Secretaria de
Bem Estar Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, Carioca Comércio
e Serviços Gerais Ltda Me, como vencedora dos itens 01, 05, 07, 09 e 12
no valor total de R$ 17.575,00 (dezessete mil e quinhentos e setenta e cinco
reais), Maxtoner Comercial Ltda Epp vencedora do item 14 no valor total de
R$ 2.310,00 (dois mil e trezentos reais), Tinelli Livraria e Papelaria Ltda Epp
vencedora dos itens 10, 11 e 13 no valor total de R$ 13.592,34 (treze mil e
quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) e a empresa Everest Informática Ltda Me vencedora dos itens 2, 3, 4 6 e 8 no valor total de R$
7.438,50 (sete mil e quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº
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380/2013, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 555, concernente a: Registro de Preços para aquisição de alimentos para alimentação escolar.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, Sidnei Aparecido
Chiarelli & Cia Ltda Me, como vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 23, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 no valor total de R$
62.005,70 (sessenta e dois mil e cinco reais e setenta centavos), Comércio De
Frutas Laranja Doce Ltda vencedora dos itens 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 no valor total de R$ 31.616,95 (trinta e
um mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) e a empresa
D’mille Ind. E Com. De Prod. Alim. Ltda Epp vencedora dos itens 27 e 34 no
valor total de R$ 2.104,00 (dois mil e cento e quatro reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação
nº 384/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 560, concernente a:
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios e material de
copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, DAD Supermercados Ltda Me, como vencedora dos itens 01, 06, 08, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 26,
27, 28, 31, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 58 e 61 no valor total
de R$ 11.479,75 (onze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e
cinco centavos), D’mille Ind. E Com.De Prod. Alim. Ltda- Epp vencedora dos
itens 04, 24, 38 no valor total de R$ 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais)
e a empresa Sidnei Aparecido Chiarelli & Cia Ltda – Me vencedora dos itens
02, 03, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 29,30, 32, 33, 34, 37, 41,
42, 44, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 60 e 62 no valor total de R$ 11.711,55 (onze
mil e setecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo um
total de R$ 26.371,30 (vinte e seis mil e trezentos e setenta e um reais e trinta
centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2013 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE ECONSTRAL CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE
PREÇO Nº 03/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.216.135/0001-98, com sede à Avenida
Goiás 96, Município de Cianorte, neste ato representada pelo Sr. Luiz Carlos
Peres de Almeida residente e domiciliado no Município de Cianorte, portador
da Cédula de Identidade nº 1256901 e inscrito no CPF/MF nº 413.901.999-91.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução até
01/03/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 16 de dezembro de 2013.
Luiz Carlos Peres de Almeida
Constral Construção Civil Ltda
Contratada
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Segunda-feira, 23 de dezembro de 2013

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

Prefeitura do Município de Cianorte

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
230/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
191/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
C Gamarra Artefatos de Cimento Me, inscrita no CNPJ sob nº
10.805.339/0001-19, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à
Rodovia PR 082 lote 525A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3018-9122, por seu
representante legal o Sr. Claudionor Gamarra portador da Cédula de Identidade
115.591 e do CPF 273.356.661-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
03/07/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
Claudionor Gamarra
C Gamarra Artefatos de Cimento Me
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
277/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
240/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
BELUCO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
07.084.500/0001-06, com sede na cidade de Cianorte-PR, Estado do Paraná, à
Av. Goiás nº 1423 - Centro, CEP 87.210-018, telefone (44) 3631-8282, por sua
representante legal, Sra. Marcia Cristina Beluco Lonardoni de RG nº6101684-8
e CPF nº01868749-10.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
Marcia Cristina Beluco Lonardoni
Beluco Estruturas Metálicas Ltda
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
281/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
232/2013.
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CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Auto Peças Rodovia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 78.413.432/000-1, com
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323 – KM 223,
nº 2800, CEP 87.211-400, telefone (44) 3619-2000 ou (44) 3619-2008,
por seu representante legal Luis Bariqueli, de RG n° 1.242.505-2 e CPF nº
203.721.249-68.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
25/06/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
Luis Bariqueli
Auto Peças Rodovia Ltda
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
284/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
242/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
04.269206/0001-72, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Av.
Maranhão, 2144 – zona 07, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-3382, por seu
representante legal, Luiz Carlos de Azevedo, portador do RG 3.807.829-1 e
CPF 490.970.839-15.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 até 27/07/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
Luiz Carlos de Azevedo
LUIZ CARLOS DE AZEVEDO
E CIA LTDA
Contratada
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Segunda-feira, 23 de dezembro de 2013

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
E. J. Rezende & Cia Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob nº 04.944.217/0001-00,
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua Piratininga, CEP
87200-000, telefone (44) 3629-6307, por seu representante legal Eduardo
Junior Rezende, portador de RG: 8.192.223-3 e CPF: 032.839.989-22.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a 30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 dezembro de 2013.
Eduardo Junior Rezende
E. J. Rezende & Cia Ltda - Me
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
322/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
253/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
10.333.487/0001-88, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à
Avenida Amazonas, 1663, Zona 03, CEP 87.200-00, telefone (44) 3631-9330,
por seu representante legal Adilson Meneses portador da RG: 7.332.474-2 e
CPF: 004.710.269-13.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a 30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 dezembro de 2013.
Adilson Meneses
Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
323/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
253/2013.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
321/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
253/2013.

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °

CONTRATADA:
S. O. Peças e Auto Elétrica Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 82.449.943/0001-60,
com sede, cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Av. Piauí, 690, CEP 87.20960, telefone (44) 3631-5544, por seu representante legal Silvana A. de Souza
Oliveira, portadora do RG 6.830.730-9 e CPF 023.896.969-02.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Prefeitura do Município de Cianorte
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Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a 30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 dezembro de 2013.
Silvana A. de Souza Oliveira
S. O. Peças e Auto Elétrica Ltda
Contratada
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Segunda-feira, 23 de dezembro de 2013

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
324/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
253/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
R. A. Comércio de Peças e Auto Elétrica Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
06.968.483/0001-07, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323, S/N, Km 224, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5563 – (44)
3631-5331, por seu representante legal Odair Augusto de Oliveira, portador do
RG 4.166.423-1 e CPF 570.847.349-53.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a 30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 dezembro de 2013.
Odair Augusto de Oliveira
R. A. Comércio de Peças e Auto Elétrica Ltda
Contratada
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
335/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
267/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda Me, inscrita no CNPJ sob nº
10.333.487/0001-88, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à
Avenida Amazonas, 1663, Zona 03, CEP 87.200-00, telefone (44) 3631-9330,
por seu representante legal Adilson Meneses portador da RG: 7.332.474-2 e
CPF: 004.710.269-13.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/04/2014.

Prefeitura do Município de Cianorte

Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de dezembro de 2013.
Adilson Meneses
Claudemir Romero Bongiorno
Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda Me
Prefeito
Contratada
Contratante
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
336/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
267/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
S. O. Peças e Auto Elétrica Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº
82.449.943/0001-60, com sede, cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Av.
Piauí, 690, CEP 87.209-60, telefone (44) 3631-5544, por seu representante
legal Silvana A. de Souza Oliveira, portadora do RG 6.830.730-9 e CPF
023.896.969-02.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
Silvana A. de Souza Oliveira
S. O. Peças e Auto Elétrica Ltda Epp
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
370/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
315/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
José Carlos Rondoni Me, inscrita no CNPJ sob nº 14.551.116/001-23, com
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua Tiradentes, n° 1056,
CEP 87.200-000 , telefone (44) 9835-2399 , por seu representante legal o Sr.
José Carlos Rondoni, portador de cédula de identidade n° 1.279.708 e do CPF
n°301.334.089-49.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/06/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
José Carlos Rondoni
José Carlos Rondoni Me
Contratada

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
372/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
305/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Eletro Comercial Cianorte Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 03.977.114/000184, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Santa
Catarina 193, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-2020, por seu representante
legal o Sr. Paulo Sergio Vioto portador da Cédula de Identidade 3.296.182-7 e
do CPF 438.873.259-15.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de dezembro de 2013.
Paulo Sergio Vioto
Eletro Comercial Cianorte Ltda Epp
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
373/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
305/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Passolongo e Rodrigues Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 81.422.453/000108, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Goiás 1433,
CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-3342, por seu representante legal o Sr
Nivaldo Rodrigues de Souza portador da Cédula de Identidade 3034048-5 e
CPF 396.972.159-87.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de dezembro de 2013.
Nivaldo Rodrigues de Souza
Passolongo e Rodrigues Ltda Epp
Contratada
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Segunda-feira, 23 de dezembro de 2013

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
408/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
330/2013.

Prefeitura do Município de Cianorte

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
M Rodrigues Peças Me, inscrita no CNPJ sob nº 05.011.592/0001-60, com
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida America 3893,
CEP 87.200-232, telefone (44) 3629-3883, por seu representante legal o Sr
Mauricio Rodrigues portador da Cédula de Identidade 8.821.011-5 e do CPF
004.694.319-62.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/06/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
Mauricio Rodrigues
M Rodrigues Peças Me
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
415/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
325/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Bataglini, Bataglini & Cia Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 82.194.598/000161, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida America
4747, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-2430, por seu representante legal o
Sr. Francisco Palmiro Bataglini, portador da Cédula de Identidade 732592-4 e
do CPF 197.191.599-87.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
30/04/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de dezembro de 2013.
Francisco Palmiro Bataglini
Bataglini, Bataglini & Cia Ltda Epp
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
435/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
365/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0205

CONTRATADA:
A. Campanerutti & Cia Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 81.229.346/000168, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323 Km
223, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5115, por seu representante legal o
Sr. Antenor Campanerutti, portador da Cédula de Identidade 3296818-0 e do
CPF 449.580.219-49.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a
08/12/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de dezembro de 2013.
Antenor Campanerutti
A. Campanerutti & Cia Ltda Epp
Contratada
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Segunda-feira, 23 de dezembro de 2013

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
438/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
362/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Deposito Japurá Materiais para Construção Ltda Me, inscrita no CNPJ sob
nº 03.039.759/0001-76, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à
Avenida Rio Branco 590, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5243, por seu
representante legal o Sr Deusdete Peres, portador da Cédula de Identidade
1726193 e do CPF 326.218.099-87.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 a 09/12/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante
Deusdete Peres
Deposito Japurá Materiais para Construção Ltda Me
Contratado
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
439/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
363/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:

Prefeitura do Município de Cianorte

Bolanho Pneus Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 00.105.359/0001-23, com
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Av. Amazonas, 1122 – Zona
03, CEP 87209-064, telefone (44) 3631-5775 – fax (44) 3631-7702, por seu
representante legal o Sr. Adenilson Aparecido Soler, portador da Cédula de
Identidade 4.080.169-3 SSP-PR e do CPF 551.807.879-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
31/12/2013 até 30/11/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de dezembro de 2013.
Adenilson Aparecido Soler
Bolanho Pneus Ltda Epp
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2013
ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 27/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Spagolla & B. Silva Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.548.849/0001-55, com
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323 Km 70, CEP
87.200-000, telefone (44) 3631-6059, por seu representante legal o Sr. Pedro
de Moraes Spagolla, portador da Cédula de Identidade 9086946 e do CPF
068.541.849-91.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até
30/01/2014.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Pedro de Moraes Spagolla
Spagolla & B. Silva Ltda
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2013
ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 27/2013.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade
RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: Alternativo Auto Postos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
08.202.267/0003-35, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à
Avenida Goiás 26, CEP 87.200-000, telefone (44) 3018-2828, por seu representante legal o Sr. Wilson Jose Galbiati, portador da Cédula de Identidade
4.217.720-2 e do CPF 624.486.419-00.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo
de vigência até 30/01/2014.
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Segunda-feira, 23 de

Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante
e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Wilson Jose Galbiati
Alternativo Auto Postos Ltda
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

6

42

3,89

8

extrato de tomate preparado com frutos maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e semente, tolerância de
1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio, isento de
fermentação e não indicar processamento
125
defeituoso, embalagem contendo registro de data
de fabricação, peso e validade estampados no
rótulo, embalagem com 350 g.

acidez: bicarbonato de sódio. conservante: sorbato
de potássio. não contém gluten. a embalagem do
dezembroproduto
de deve
2013
conter registro da data de fabricação,
peso e validade estampado no rótulo. embalagem
com 500 g.

163,38

Ciafrios

2,24

280,00

Bonare

10

12

farinha de trigo especial sem fermento, embalada
em sacos limpos, não violados, resistentes,
contendo em sua embalagem dados de
identificação, procedencia, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do
produto. validade mínima de 70 (setenta dias) a
partir da data de entrega de acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa.

9,94

119,28

Arapongas

13

macarrão espaguete - pacote de 500g, 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
230
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.

3,48

800,40

Floriani

17

140

óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado,
embalagem com 900ml.

2,20

308,00

Coamo

19

78

suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10
litros de suco. embalagem contendo instrucoes de
preparo, datas de fabricacao e vencimento, sendo o
primeiro menor que 02 meses. diversos sabores.

4,06

316,68

Apti

21

22

vinagre - ácido acético obtido mediante a
fermentação acética de soluções aquosas de álcool

1,77

38,94

Chemin

RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 171/2011
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA JAIA
ACADEMIA DE GINASTICAS LTDA, ORIUNDO DO PROCESSO DE
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 163/2011
CONTRATANTES: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede à Praça da República no 100, inscrita
no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado
pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de
Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e a empresa JAIA
ACADEMIA DE GINASTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
com sede à Avenida Rio Branco 1120, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 06.293.320/0001-63, neste ato representada pela Sra. Maria Alice
Guandaline, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.169.773 e do CPF nº
023.836.929-30, residente e domiciliado em Cianorte.
OBJETO: Contratação de academia de ginástica para prestação de serviços de
condicionamento físico e treinamento aquático aos integrantes do Corpo de
Bombeiros de Cianorte.
RESCISÃO: As partes signatárias, devidamente qualificadas, assinam e fazem
rescindir de comum acordo o Contrato, oriundo do processo de licitação,
modalidade Pregão nº 171/2011, homologada na data de 01 de junho de 2011.
A presente rescisão faz cessar imediatamente, todos os efeitos, direitos e obrigações futuras. E por assim estarem de acordo com a presente rescisão, firmam
o presente Termo, em três vias de igual teor e forma.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
_______________________
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal
Contratante
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 458/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
O Município de Cianorte,
através
torna
público o
EXTRATO
DA ATAdaNº.Divisão
458/2013deDELicitações,
REGISTRO DE
PREÇOS
procedimento
Preços
por administrativo
O Município de administrativo
Cianorte, através denominado
da Divisão de Registro
Licitações, de
torna
públicorealizado
o procedimento
este
Município
mediante
Pregão
Presencial
sob nº. 384/13,
emsob nº. 384/13,
denominado
Registro
de Preços
realizado
por este Município
mediante homologado
Pregão Presencial
19/12/2013.
homologado em 19/12/2013.
Valor
Homologado:
R$ 11.479,75
mil eequatrocentos
e setenta
Valor Homologado:
R$ 11.479,75
(onze mil e(onze
quatrocentos
setenta e nove reais
e setentaee nove
cinco centavos).
reais
e
setenta
e
cinco
centavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros de
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o
Cianorte
Corpo de Bombeiros de Cianorte
Empresa: DadDad
Supermercados
Ltda MeLtda Me
Empresa:
Supermercados
Prazo dada
AtaAta
de Registro
de Preços:
meses. 4 meses.
Prazo
de Registro
de4Preços:
Itens
constantes
dadeAta
de Registro
Itens constantes
da Ata
Registro
de Preços: de Preços:
Item

1

Qtde

Especificações

35

açúcar refinado de origem vegetal, constituido
fundamentalmente por sacarose de cana-deaçúcar, aspecto sólido amorfo e cor branca com
grãos finos de não definidos, não deverá empedrar,
a embalagem do produto deve conter registro da
data de fabricação, peso e validade estampado no
rótulo, embalagem 5 kg.

doce pastoso, diversos sabores, ingredientes:
açúcar, soro de leite, leite em pó integral, leite,
amido modificado, gordura vegetal, corante de
caramelo. estabilizante: citrato de sódio. redutor de
6
42 acidez: bicarbonato de sódio. conservante: sorbato
de potássio. não contém gluten. a embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação,
peso e validade estampado no rótulo. embalagem
Prefeitura do Município
comde
500Cianorte
g.
extrato de tomate preparado com frutos maduros,

Valor unitário Valor total
registrado (R$)
(R$)

10,49

367,15

Marca

23

Alto alegre

26

Pág.8

procedente principalmente de matérias agrícolas.
padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado
para a distribuição no comércio em geral. com
acidez de 4,15%. embalagem plástica/garrafa pet,
sem corantes, sem essências. e sem adição de
açúcares. de acordo com a rdc n°276/2005.
embalagem 500ml.
queijo mussarela – quilo, 1ª qualidade, a
embalagem original deve ser a vácuo em saco
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do produto
até o momento do consumo, acondicionado em
caixas lacradas. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
45
procedência, informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número do registro no
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif. o produto deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data
de entrega na unidade requisitante. fatiado em
lâminas de 30g.
16

papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m.

19,79

890,55

Ouro

2,87

45,92

Giopack

carne moída de coxão mole primeira qualidade.
entregue em embalagens que contenham
3,89
Ciafrios
especificados o local de origem do produto, peso,
163,38
27
data de embalagem e data de validade.
13,89
82
1.138,98
transportado em veículo refrigerado ou caixas de
isopor conforme legislação vigente, a carne não
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria de Comunicação
deverá estar congelada.
carne bovina coxão mole, cortada em bife com peso

Ribeiro

Social

especificados o local de origem do produto, peso,
data de embalagem e data de validade.
82
Órgão Oficial
Nº 0205
transportado em veículo refrigerado ou caixas de
isopor conforme legislação vigente, a carne não
deverá estar congelada.
27

28

carne bovina coxão mole, cortada em bife com peso
aproximado de 150 gr., entregues em embalagens
que contenham especificados o local de origem do
produto, peso, data de embalagem e data de
160
validade, transportada em veículo refrigerado ou
caixas de isopor conforme legislação vigente, não
podendo estar congelada.

31

coxa e sobrecoxa de frango - produto de qualidade
- entregues em embalagens que contenham
especificados o local de origem do produto, peso,
data de embalagem e data de validade,
240
transportada em veículo refrigerado ou caixas de
isopor conforme legislação vigente, não podendo
estar congelada.

35

linguiça defumada produzida com carne suína
selecionada além de condimentos e temperos
especiais para o processo de defumação, entregues
30 em embalagens que contenham especificados o
local de origem do produto, peso, data de
embalagem e data de validade, conforme legislação
vigente.

36

bacon defumado de barriga suína, contendo em
sua composição: água, sal, conservador: nitrito de
sódio, antioxidante: eritorbato de sódio, não deve
conter glúten, entregues em mantas de 3 kg,
embalagens que contenham especificados o local
de origem do produto, peso, data de embalagem e
data de validade, conforme legislação vigente.

20

no minimo 300 gr.

13,89

1.138,98

Ribeiro

15,69

5,44

8,85

12,49

2.510,40

1.305,60

265,50

249,80

In natura

43

banana caturra - produto com bom aspecto e
aroma característico, casca bem amarela de
120
aspecto firme e sem partes moles ou machucadas.
com maturação média.

2,69

322,80

In natura

45

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, embalada em
saco plástico de polietileno transparente, sem
folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios,
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem
corpos estranhos ou terra aderida à superfície de
acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa.

3,19

brócolis - produto com cabeças de coloração verde
escura, firmes, compactas, com granulação fina e
sem sinais de murcha.

4,89

cebola branca extra, com grau médio de
amadurecimento, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades,
sujidades, parasitas e larvas.

2,69

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser fresco,
com uma cor verde profundo e aparencia viçosa, os
120 maços não podem ter folhas que estão murchas ou
amarelas, cultivado organicamente, em maços de
no minimo 300 gr.

2,49

49

couve-flor - cabeças compactas fechadas de cor
branca ou creme, sem manchas escuras, pois ao
51
45 contrário demonstram estarem queimadas ou com
Prefeitura do
Município
Cianorte
fungos,
se envolvidas pelasde
folhas,
estas devem
estar verdes e sem sinais de estarem murchas.

In natura

laranja pêra tamanho grande - de consistencia
uniforme
e firme a pressão dos dedos, de coloração
280
de acordo com a variedade.

1,18

330,40

In natura

80

maçã nacional - produto de coloração viva, firme e
pesada em relação ao tamanho, de casca lisa, sem
depressões ou machucados, tamanho médio de
primeira qualidade.

5,69

455,20

In natura

58

75

repolho extra - unidade (cabeça), sem defeitos que
afetem sua aparência, embalados em sacos de
polietileno transparente, a unidade deverá estar
limpa, sem folhas velhas, ou seja, a cabeça deverá
estar com suas folhas firmes na formação, deverá
ser bem formado, sem defeitos, com folhas verdes
claras sem traços de descoloração turgescente,
intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão
apresentar coloração e tamanho uniforme e típica
da variedade, deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs
006/99 de 10/03/99.

3,44

258,00

In natura

61

uva itália - de cachos bem cheios, com bagas
firmes e lisas de cor e tamanho apropriados para a
35 variedade, as frutas não devem se desprender com
facilidade do cacho, devem estar livres de
manchas.

6,89

241,15

In natura

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

159,36

80

53

contrário demonstram estarem queimadas ou com
fungos, se envolvidas pelas folhas, estas devem
estar verdes e sem sinais de estarem murchas.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.

4,98

47

52

105,30

Aurora

40

32

Pág.9
2,34

Palmali

acelga - produto com textura crocante e sabor doce
com folhas verdes e de cores vivas sem
32
escurecimentos ou amarelamentos, sem buracos,
hastes frescas em maços de no mínimo 400 gr.

46

45

Granjeiro

2,14

24

51

Ribeiro

abacaxi tamanho médio, produto livre de odor
desagradável, podridões, queimaduras de sol,
manchas anormais, batidas ou rachaduras,
28
exsudação e ataque de insetos, sendo que as folhas
da coroa devem estar verdes e erguidas.

39

couve-flor - cabeças compactas fechadas de cor

Segunda-feira, 23 de dezembro
de 2013
branca ou creme, sem manchas escuras, pois ao

59,92

In natura
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Claudemir
RomeroDE
Bongiorno
EXTRATO DA ATA Nº.
459/2013
REGISTRO DE PREÇOS
Prefeito
MUNICÍPIO
DE CIANORTE

76,56

156,48

215,20

298,80

In natura

EXTRATO DAatravés
ATA Nº. 459/2013
DE REGISTRO
DE PREÇOS
O Município de Cianorte,
da Divisão
de Licitações,
torna público o
O Município de Cianorte,
através da denominado
Divisão de Licitações,
torna público
o procedimento
administrativo
procedimento
administrativo
Registro
de Preços
realizado
por
denominado
Registromediante
de Preços realizado
este Município
Pregão homologado
Presencial sob nº.em
384/13,
este
Município
Pregãopor
Presencial
sobmediante
nº. 384/13,
homologado em 19/12/2013.
19/12/2013.
Valor Homologado: 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais).
Valor Homologado: 3.180,00 (três mil e cento e oitenta reais).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros de
Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o
Cianortede Bombeiros de Cianorte
Corpo
Empresa: D’Mille
Ind e Com
Epp
Empresa:
D’Mille
Inddee Produtos
Com deAlimentícios
ProdutosLtda
Alimentícios
Ltda Epp
Prazo dada
AtaAta
de Registro
de Preços:de
4 meses.
Prazo
de Registro
Preços: 4 meses.
Itens constantes
da AtadadeAta
Registro
Preços: de Preços:
Itens
constantes
de de
Registro
Item

Qtde

Especificações

4

120

café torrado e moído, de primeira qualidade.
pacote com 500 gramas

Valor unitário Valor total
registrado (R$)
(R$)

Marca

7,70

924,00

Odebrecht

24

3,20

1.152,00

D fonte

In natura

refrigerante contendo em sua composição: água
gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato de noz
de cola, cafeína, corante caramelo, aroma
natural do extrato da fruta, composição a cada
360 200ml: 79 a 85 kcal(4%), registro no ministério
da agricultura, sem adição de alcool,
embalagem de 2 litros. a embalagem deve
conter no rótulo o local e origem do produto e
data de fabricação.

38

1,15

1.104,00

D fonte

In natura

água mineral, não gasosa, oriunda de fonte
hipotermal que apresente laudo de análise do
órgão competente, entregues em embalagens de
960
500ml tipo pet. a embalagem deverá conter
especificado o local de origem do produto, peso,
data de embalagem e data de validade.

In natura

Paço
Municipal
Ferreira
de dezembro de 2013.
Paço Municipal
WilsonWilson
Ferreira Varella,
19 deVarella,
dezembro 19
de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

2,34

105,30

In natura

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria
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Claudemir
Romero Bongiorno
Prefeito

Social
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 460/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado
Registro de Preços realizado por
MUNICÍPIO DE CIANORTE
este Município mediante
Presencial
nº. 384/13,
EXTRATOPregão
DA ATA Nº.
460/2013 DEsob
REGISTRO
DE PREÇOShomologado em
19/12/2013.
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo denominado
RegistroHomologado:
de Preços realizadoR$
por11.711,55
este Município(onze
mediante
Presencial sob
nº. 384/13,
Valor
milPregão
e setecentos
e onze
reaishomologado
e cin- em
19/12/2013.
quenta
e cinco centavos)
Valor Homologado:
R$ 11.711,55
(onze mil e setecentos
e onze reais
e cinquenta e de
cincocopa
centavos)
Objeto:
aquisição
de gêneros
alimentícios
e material
e cozinha para o
Objeto: aquisição
de gêneros alimentícios
e material de copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros de Cianorte
Corpo
de Bombeiros
de Cianorte
Empresa: SidneiSidnei
Aparecido
Chiareli & CiaChiareli
Ltda. Me & Cia Ltda. Me
Empresa:
Aparecido
Prazo da Ata
Registro
Preços: 4 meses.
Prazo
da deAta
de de
Registro
de Preços: 4 meses.
Itens
constantes
Ata dedePreços:
Registro de Preços:
Itens constantes
da Ata deda
Registro
Item

2

3

5

Valor unitário
registrado (R$)

Valor total
(R$)

Qtde

Especificações

52

arroz tipo 1, submetido a vapor sob pressão para
facilitar e melhorar seu cozimento, a embalagem do
produto deve conter registro da data de fabricação,
peso e validade estampado no rótulo. embalagem
5kg.

9,65

501,80

Ideal

25

azeitona verde, embalagem de vidro contendo no
rotulo a data de fabricacao, nao superior a 03 meses,
data de vencimento e inspecao do ministerio da
agricultura. embalagem com 500 gramas drenada.

7,85

196,25

Cantu

40

creme de leite - embalagem com peso aproximado de
300 (trezentos) gramas, origem animal, embalado em
lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não
amassada, não estufada, resistente. a embalagem
deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, quantidade do produto. atender as
exigências do ministério da agricultura e dipoa,
conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do
regulamento da inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal. deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entrega.

1,65

66,00

1,60

9

20

farinha de rosca tipo marrocos, embalagem contendo
registro de data de fabricação, peso e validade
estampado no rótulo, embalagem contendo 1kg.

2,25

45,00

Amafil

11

150

feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento de
sujeiras

4,40

660,00

Leduan

20

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, 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.

40

maionese - 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°276/2005.
acondicionada em embalagem de 500g.

32

margarina – 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

12

14

15
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2,15

4,45

3,60

43,00

178,00

115,20

16

48

milho verde em conserva _ acondicionado em
recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. a 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
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade
requisitante. kg. registro no ms. de acordo com a nta
31 (decreto 12.486/78); com peso liquido drenado de
200g.

18

12

sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - pacote
de 1kg, iodato de potássio, anti-umectante, auui,
conforme legislação vigente.

1,35

16,20

Mais

64

tempero completo contendo em sua composição: sal,
cebola, alho, cebolinha, salsa, manjericão, realçador
de sabor glutamato monossódico, aromatizante e
conservador metabissulfito de sódio. não contém
glutem. a embalagem do produto deve conter registro
de data de fabricação, peso e validade impressos no
rótulo.

1,70

108,80

ciafrios

22

45

presunto de carne suína cozido - quilo, sem capa de
gordura, fatiado no dia da entrega peça, a embalagem
original deve ser a vácuo em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto até o momento
do consumo, acondicionado em caixas lacradas. a
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto, número do
registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e
carimbo de inspeção do sif. deverá apresentar
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data
de entrega. pesando aproximadamente fatias de 30g.

17,80

801,00

Frimesa

25

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,
380
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.

2,15

817,00

Líder

29

carne bovina contra filé, entregues em embalagens
que contenham especificados o local de origem do
produto, peso, data de embalagem e data de validade,
120
transportada em veículo refrigerado ou caixas de
isopor conforme legislação vigente, não podendo estar
congelada.

17,70

2.124,00

Kvale

30

90

carne bovina posta vermelha, 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.

17,30

1.557,00

Ribeiro

32

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues
em embalagens que contenham especificados o local
de origem do produto, peso, data de embalagem e
125
data de validade, transportada em veículo refrigerado
ou caixas de isopor conforme legislação vigente, não
podendo estar congelada.

5,70

712,50

Ribeiro

33

40

pernil suíno com osso, 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.

8,70

348,00

Ribeiro

34

35

salsicha tipo viena apresentando sabor acentuado de

5,50

192,50

copacol

20

Líder

36

57,60

de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. com
registro no ministério da agricultura, sif/dipoa
embalagem de 500grs.

Marca

ervilha em conserva - embalagem com peso
aproximado de 200 (trezentos) gramas, reidratada,
em conservam acondicionada em recipiente de folha
de flandres, íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, contendo 200g de peso
liquido 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.

7
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lar

Katuwai

Purity

Coamo

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

1,60

76,80

Lar

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0205

desenvolvidas. (unidade - pés).

defumação e condimentos característicos das
salsichas típicas da cidade de viena na áustria. não
podendo ser enlatadas., entregues em embalagens
que contenham especificados o local de origem do
produto, peso, data de embalagem e data de validade,
conforme legislação vigente.

37

41

42

60

filé de pescada congelada - produto de qualidade entregues em embalagens que contenham
especificados o local de origem do produto, peso, data
de embalagem, data de validade, a carne não pode
estar amolecida ou com acúmulo de líquidos na
embalagem, além disso, não deve apresentar
extremidades secas ou amareladas, transportada em
veículo refrigerado ou caixas de isopor conforme
legislação vigente, devendo estar congelada.

Arapongas

10

alho - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco de
polietileno transparente, classificação/características
gerais constituídas de alho de ótima qualidade, sem
defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidas,
deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e
típica da variedade, os produtos deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs
006/99 de 10/03/99.

10,40

104,00

Rei do alho

22

54

60

mamão comercial - produto sem manchas, flacidez,
exsudação ou lesões; tamanho médio e grau médio de
amadurecimento, tonalidade amarelo alaranjado e
exalando um suave aroma característico.

55

90

melancia - produto com casca firme, lustrosa e sem
manchas escuras, deve ser pesada em relação ao
volume.

56

ovos branco - de galinha, grande e isento sujidades,
fungos e substancias tóxicas, acondicionados em
150 embalagem apropriada, embalagens que contenham
especificados o local de origem do produto, peso, data
de embalagem e data de validade.

57

18

pimentão verde - embalado em saco de polietileno
transparente, sendo de primeira qualidade,
apresentando tamanho e conformação uniformes,
sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio, e suas condições deverão estar de acordo
com a norma técnica de alimentação.

59

50

rúcula: produtos sãos, limpos e de boa qualidade,
sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração e turgescência, intactas, firmes e bem

Prefeitura do Município de Cianorte

tomate santa cruz - de médio amadurecimento,
firme, íntegro, sem manchas, batidas e esfolões,
coloração uniforme, entregues em caixas de madeira
ou plastico.

3,90

351,00

Bela vista

62

40

vagem comprida - produto deve ser firme de pontas
verdes e sem machucados.

9,70

388,00

Bela vista

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 461/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

Bela vista

escarola - chicória - as folhas do produto devem estar
com aspecto fresco, brilhantes, firmes e sem áreas
escuras e sem folhas murchas, sendo que as folhas
externas devem apresentar coloração verde mais
escuro que as internas.

90

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

114,00

40

50

774,00

1,90

cenoura - embalados em sacos de polietileno
transparente tamanho médio a grande, aparência
natural, sem fungos, sem manchas escuras, estar
livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência, não serão
permitidos rachaduras, perfurações e cortes e
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18
da portaria cvs 006/99 de 10/03/99.

48

12,90

60

32

44

60

Paço
Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida,
firme e intacta, isenta de material terroso e unidade
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de
acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa.

batata inglesa - lisa e lavada de primeira qualidade,
tamanho e coloração uniforme, fresca, compacta e
firme, sem lesões de rachaduras e cortes, sem danos
fisicos oriundos do manuseio e transporte, devendo
ser bem desenvolvida, de colheita recente.
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O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
MUNICÍPIO DE CIANORTE
procedimento administrativo denominado
Registro de Preços realizado por
EXTRATOPregão
DA ATA Nº.
461/2013 DEsob
REGISTRO
DE PREÇOShomologado em
este Município mediante
Eletronico
nº. 380/13,
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo denominado
19/12/2013.
RegistroHomologado:
de Preços realizadoR$
por62.005,70
este Município(sessenta
mediante Pregão
Eletronico
nº. 380/13,
Valor
e dois
mil e sob
cinco
reais ehomologado
setenta em
19/12/2013.
centavos)
Valor Homologado: R$ 62.005,70 (sessenta e dois mil e cinco reais e setenta centavos)
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de gêneros alimentícios para o
Objeto:
Registro
de Preços visando
à aquisição
de gêneros atendidas
alimentícios para
preparo de merenda
escolar de
para
preparo
de merenda
escolar
para crianças
noso Centros
Municipais
crianças atendidas
nos Centros
Municipais
de Educação Infantil e demais
Estabelecimentos
de Educação Infantil
Educação
Infantil
e demais
Estabelecimentos
de Educação
Infantil
Empresa: SidneiSidnei
Aparecido
Chiareli & CiaChiareli
Ltda. Me & Cia Ltda. Me
Empresa:
Aparecido
Prazo da Ata
Registro
Preços: 31/12/2013
Prazo
da deAta
de de
Registro
de Preços: 31/12/2013
Itens
constantes
Ata de
dePreços:
Registro de Preços:
Itens constantes
da Ata dedaRegistro
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total (R$) Marca
registrado (R$)

quilos de pão francês, com peso aproximado de
50 gramas por unidade, devendo apresentar
1
250
cor, tamanho e formato uniformes, produzidos
no mesmo dia da entrega.
quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em
3,80
Bela vista
121,60
pedacos ou moida (conforme pedido), resfriada,
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no
maximo 5 % de gordura; embalada em saco
2
1.826
plastico transparente de polietileno de ate 2 kg
cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar
de acordo com as normas tecnicas de
alimentacao. 1º qualidade.
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado,
2,50
Bela
vista
100,00
1º qualidade e suas condicoes deverao estar de
3
550
acordo com as normas tecnicas de
alimentacao.
kilos de filé de peito de frango congelado; sem
osso. o produto deverá respeitar o limite de
percentual de água estabelecido pelo
ministério de agricultura. possuir registro nos
órgãos de inspeção sanitária. transporte
3,45
Bela vista
4
550
fechado refrigerado conforme legislação
75,90
vigente. o produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses no momento da entrega.
para a entrega a embalagem secundária deverá
ser em caixa com 17 kilos e primária: 2kg
aproximadamente
3,85
Bela vista
231,00
pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em
po, energizado com 9 vitaminas. produto de
primeira linha, acondicionado em embalagem
23
400 atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po,
1,59
Bela vista
143,10
soro de leite em po, maltodextrina,
estabilizante lecitina de soja, aroma imitacao
de baunilha, vitaminas e sal.
açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52.
Granja
contendo no mínimo 98,3% de sacarose. livre
3,05
457,50
de fermentação, isento de matéria terrosa, de
contral
parasitos e de detritos animais e vegetais.
aparência, cor e cheiro próprios do tipo de
açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses.
embalagem: - primária: saco de polietileno
24
450
atóxico, resistente, termossoldado, contendo
peso liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo
4,85
Bela vista
87,30
de papel multifolhado, resistente, totalmente
fechado com costura resistente ou fardo
plástico, atóxico, transparente, resistente,
termossoldado com peso liquido total de
30(trinta)kg.
2,95
Bela vista
147,50
arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de
acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino,
constituído de grãos saudáveis permitindo-se
apenas até 5% de grãos quebrados
de acordo
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria
25
1.050 com a legislação vigente, com umidade máxima
de 12%, isento de matéria terrosa, de

10,79

2.697,50

Ki pao

9,40

17.164,40

Ki vale

5,30

2.915,00

Big frango

9,85

5.417,50

Somave

2,30

920,00

Jandaia

7,40

3.330,00

ideal

de Comunicação Social
9,00

9.450,00

Ideal

termossoldado com peso liquido total de
30(trinta)kg.
arroz agulhinha
1. pacote de 5 quilos: de
Órgão Oficial
Nº tipo
0205
acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino,
constituído de grãos saudáveis permitindo-se
apenas até 5% de grãos quebrados de acordo
25
1.050 com a legislação vigente, com umidade máxima
de 12%, isento de matéria terrosa, de
parasitos, de detritos animais e vegetais.
validade mínima de 06 meses. com certificado
de classificação.
feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e
14. classificado com tipo cores, isto é,
constituído de grãos com a mesma coloração
admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de
misturas de outras classes e até 10 (dez)% de
mistura de variedades da classe cores, isento
26
1.050
de matéria terrosa, de parasitas, de detritos
animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos,
brotados, chochos, imaturos, manchados,
chuvados, mofados, carunchados e
descoloridos que prejudiquem sua aparência e
qualidade, produção da última safra. umidade

máxima 12,0 (g). validade mínima de 06
meses. embalagem: - primária: saco de
polietileno atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 01 (um) kg
pacote de 01 kg de fuba de milho amarelo.
obtido de graos sadios, coloracao homogenea,
ausencia de materia estranha e odores
28
200
estranhos, enriquecido com ferro e acido folico.
prazo de validade: minimo de 4 meses. data de
fabricacao maxima: 30 dias.
pacotes de 1kg de macarrao ave-maria, semola
especial, seca, com ovos. ingredientes: semola
de trigo enriquecida com ferro e acido folico
(43,2%), farinha de trigo comum enriquecida
com ferro e acido folico (43,2%), fecula de
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e
29
250 curcuma. contem gluten. fabricada a partir de
materias-primas selecionadas sas, limpas e de
boa qualidade. embalagem primaria: sacos de
polietileno atoxico, resistentes, termossoldado,
contendo peso liquido 1 kg. validade minima
de 08 meses. rotulagem: de acordo com a
legislacao vigente.
macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial
com ovos. pacotes de 500gr. ingredientes:
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais
urucum e cúrcuma. contém glúten. fabricada a
30
150
partir de matérias-primas selecionadas sãs,
limpas e de boa qualidade. primária: sacos de
polietileno atóxico, resistentes, termossoldado.
validade mínima de 08 meses. rotulagem de
acordo com a legislação vigente.
pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola
31
1.250
especial, seca, com ovos
biscoito de leite 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
32
600
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 06
meses
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
33
600
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 06 meses
pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola
especial, seca, com ovos. ingredientes: sêmola
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(43,2%), farinha de trigo comum enriquecida
com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e
fabricada a partirde
de matériasPrefeitura docúrcuma.
Município
Cianorte
primas selecionadas sãs, limpas e de boa
35
879
qualidade. deverão apresentar após o

Segunda-feira, 23 de
9,00

9.450,00

Ideal

3,50

3.675,00

Sapeca

0,85

2,70

170,00

675,00

especial, seca, com ovos. ingredientes: sêmola
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
de trigo comum enriquecida
dezembro(43,2%),
defarinha
2013
com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e
cúrcuma. fabricada a partir de matériasprimas selecionadas sãs, limpas e de boa
35
879
qualidade. deverão apresentar após o
cozimento cortes soltos de consistência macia,
porém não papa ou pegajosa. livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais. embalagem: primária: sacos de
polietileno atóxico, resistentes, termossoldado,
contendo peso líquido 01 kg. validade mínima
de 08 meses. rotulagem: de acordo co
sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate:
embalagem secundária com 12 unidades. sem
conservantes:de acordo com as nta 02 e 32.
duplos concentrados, preparado com frutos,
36
690
maduros escolhidos, sãos, sem pele e
sementes. isento de fermentações e não indicar
processamento defeituoso. podendo conter
adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de
cloreto de sódio. apresentando substância

37

350

38

15

39

60

40

60

41

60

Jandaia

Orsi
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seca, menos cloreto de sódio, mínimo 33%p/p.
validade mínima de 12 meses.
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal,
devendo ter validade de 6 meses apos a data
de fabricacao. podendo conter vitamina e
outras substancias permitidas, qualidade com
aspecto, cor, cheiro e sabor proprio.
óleo refinado de soja. caixa contendo 20
unidades com 900 ml cada: de acordo com as
nta 02 e 50. validade mínima: 12 (doze) meses
a partir da data de fabricação que não poderá
ser superior a 30 (trinta) dias da data de
entrega.
quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada,
congelada e embalada em pacotes de 01 kg.
quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada,
congelada e embalada em pacotes de 01 kg
polpa de fruta sabor goiaba, concentrada,
congelada e embalada em pacotes de 01 quilo.

2,70

2.373,30

Bertolini

3,50

2.415,00

Quero

3,00

1.050,00

Prime

55,30

829,50

Coamo

10,75

645,00

Polpa norte

10,70

642,00

Polpa norte

11,80

708,00

Polpa norte

Paço
Municipal
Wilson
Ferreira
Varella,
19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal
Wilson Ferreira
Varella,
19 de dezembro
de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

3,69

553,50

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 462/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

Parati

2,70

3.375,00

Bertolini

2,50

1.500,00

todeschini

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
MUNICÍPIO DE CIANORTE
procedimento administrativo denominado
Registro de Preços realizado por
EXTRATOPregão
DA ATA Nº.
462/2013 DEsob
REGISTRO
DE PREÇOShomologado em
este Município mediante
Eletronico
nº. 380/13,
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo denominado
19/12/2013.
RegistroHomologado:
de Preços realizadoR$
por62.005,70
este Município(sessenta
mediante Pregão
Eletronico
nº. 380/13,
Valor
e dois
mil e sob
cinco
reais ehomologado
setenta em
19/12/2013.
centavos)
Valor Homologado: R$ 62.005,70 (sessenta e dois mil e cinco reais e setenta centavos)
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de gêneros alimentícios para o
Objeto: Registro
de Preços visando
à aquisição
de gêneros atendidas
alimentícios para
preparo de merenda
escolar de
para
preparo
de merenda
escolar
para crianças
noso Centros
Municipais
crianças atendidas
nos Centros
Municipais
de Educação Infantil e demais
Estabelecimentos
de Educação Infantil
Educação
Infantil
e demais
Estabelecimentos
de Educação
Infantil
Empresa: Comércio
De Frutas De
Laranja
Doce Ltda
Empresa:
Comércio
Frutas
Laranja Doce Ltda
Prazo da Ata
Registro
Preços: 31/12/2013
Prazo
da deAta
de de
Registro
de Preços: 31/12/2013
Itens
constantes
Ata dedePreços:
Registro de Preços:
Itens constantes
da Ata dedaRegistro
Item

2,50

2,70

Qtde

Especificações

Valor unitário
registrado (R$)

quilos de abacaxi, sendo de primeira
qualidade, com coroa, tamanho e coloracao
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e
6
300
maduro, com polpa firme e intacta e suas
condicoes deverao estar de acordo com a
norma tecnica de alimentacao.
alho: pacote de 01 (um) quilo: classificação/
características gerais: constituída de alho de
Todeschini
1.500,00
ótima qualidade, sem defeitos, intactas, firmes
e bem desenvolvidas. deverão apresentar
7
80
coloração e tamanho uniformes e típica da
variedade. os produtos deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/ 99, de 10/03/99.
quilos de banana maca, em pencas, de 1ª
qualidade, apresentando tamanho, cor e
conformacao uniformes, em condicoes
8
675 adequadas para consumo, bem desenvolvidas
com polpa intacta e firme e suas condicoes
deverao estar de acordo com as normas
tecnicas de alimentacao.
quilos de banana nanica,Assessoria
em pencas, de
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
primeira qualidade, climatizada e fresca,
Bertolini
2.373,30
tamanho médio, sem defeitos que afete sua

Valor total (R$)

Marca

1,79

537,00

In natura

12,04

963,20

In natura

3,51

2.369,25

In natura

de Comunicação Social

conformacao uniformes, em condicoes
adequadas para consumo, bem desenvolvidas
com polpa
intacta
e firme e suas condicoes
Órgão Oficial
Nº
0205
deverao estar de acordo com as normas
tecnicas de alimentacao.
quilos de banana nanica, em pencas, de
primeira qualidade, climatizada e fresca,
tamanho médio, sem defeitos que afete sua
aparência e conformação uniforme, em
9
1.000
condições adequadas para consumo, bem
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação.
pacotes de 01 (um) kilo de batata: embalados
em sacos de polietileno transparente, tamanho
médio a grande, sem lesões, aparência natural,
10
1.500 fresca, deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99
pacotes de 01 (um) kilo de cebola: embaladas
em sacos de polietileno transparente, tamanho
médio a grande, sem lesões, aparência natural,
11
780
fresca, deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99
cenoura, pacote de 01 (um) quilo: embalados
em sacos de polietileno transparente tamanho
médio a grande, aparência natural, semfungos,
sem manchas escuras, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar
12
500 danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. não
serão permitidos rachaduras, perfurações e
cortes e deverão estar em conformidade com os
itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de
10/03/99.
quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade,
fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e
coloração uniforme, deverão ser bem
desenvolvida e madura, isenta de
13
500
enfermidades, isenta de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte e suas condições deverão estar de
acordo com a norma técnica de alimentação.
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor
típica da fruta madura, sem dano físico e
14
300
mecânico oriundo do manuseio, de 1º
qualidade e suas condições deverão estar de
acordo com as normas técnicas de
alimentação.
8

675

quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
15
500 manuseio, de 1ª qualidade e suas condições
deverão estar de acordo com as normas
técnicas de alimentação.
quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo
ser de primeira qualidade, apresentando
tamanho, cor e conformação uniformes,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com
16
700
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
quilos de mamão formosa, sendo de primeira
qualidade, livre de sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvido e maduro, com polpa
17
450
firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte e suas
condições deverão estar de acordo com a
norma técnica de alimentação.
quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser
de primeira qualidade, grauda, fresca,
compacta e firme, tamanho e coloracao
18
100
uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
suas condicoes deverao estar de acordo com a
norma tecnica de alimentacao.
quilos de maracuja azedo, devendo ser de
primeira qualidade, sem danos fisicos e
19
250
mecanicos oriundos do manuseio e suas
condicoes deverao estar de acordo com a
norma tecnica de alimentacao.
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda,
grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloracao uniformes, devendo ser
20
1.100
bem desenvolvida
e madura, de
com polpa
firme e
Prefeitura do
Município
Cianorte
intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo
com a norma tecnica de alimentacao

3,51

2,81

2,70

1,23

2.369,25

In natura

Segunda-feira, 23 de

2.810,00

4.050,00

959,40

In natura

In natura

In natura

condicoes deverao estar de acordo com a
norma tecnica de alimentacao.
dezembroquilodede melancia,
20131º qualidade, redonda,
grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloracao uniformes, devendo ser
20
1.100
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo
com a norma tecnica de alimentacao
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,
21
200 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
quilos de tomate maduro, extra a, porte médio,
firme intacto, os produtos deverão estar em
22
1.906
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99.
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1,74

1.914,00

In natura

3,82

764,00

In natura

2,35

4.479,10

In natura

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Claudemir Romero Bongiorno

1,92

4,85

960,00

2.425,00

MUNICÍPIOPrefeito
DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 462/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

In natura

In natura

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado
Registro de Preços realizado por
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATOPregão
DA ATA Nº.
462/2013 DE sob
REGISTRO
DE PREÇOShomologado em
este Município mediante
Eletronico
nº. 380/13,
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo denominado
19/12/2013.
RegistroHomologado:
de Preços realizadoR$
por62.005,70
este Município(sessenta
mediante Pregão
Eletronico
nº. 380/13,
Valor
e dois
mil e sob
cinco
reais ehomologado
setenta em
19/12/2013.
centavos)
Valor Homologado: R$ 62.005,70 (sessenta e dois mil e cinco reais e setenta centavos)
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de gêneros alimentícios para o
Objeto: Registro
de Preços visando
à aquisição
de gêneros alimentícios
preparo de merenda
escolar para
preparo
de merenda
escolar
para crianças
atendidaspara
noso Centros
Municipais
de
crianças atendidas
nos Centros
Municipais
de Educação Infantil e demais
Estabelecimentos
de Educação Infantil
Educação
Infantil
e demais
Estabelecimentos
de Educação
Infantil
Empresa: Comércio
De Frutas De
Laranja
Doce Ltda
Empresa:
Comércio
Frutas
Laranja Doce Ltda
Prazo da Ata
Registro
Preços: 31/12/2013
Prazo
da deAta
de de
Registro
de Preços: 31/12/2013
Itens constantes
da Ata dedaRegistro
Itens
constantes
Ata dedePreços:
Registro de Preços:
Item

2,85

0,92

5,71

3,31

11,22

5,85

1,74

855,00

460,00

3.997,00

1.489,50

1.122,00

1.462,50

1.914,00

Qtde

In natura
6

300

7

80

8

675

9

1.000

10

1.500

11

780

In natura

In natura

In natura

In natura

In natura

In natura

Especificações

Valor unitário
registrado (R$)

quilos de abacaxi, sendo de primeira
qualidade, com coroa, tamanho e coloracao
uniformes, devendo ser bem desenvolvido e
maduro, com polpa firme e intacta e suas
condicoes deverao estar de acordo com a
norma tecnica de alimentacao.
alho: pacote de 01 (um) quilo: classificação/
características gerais: constituída de alho de
ótima qualidade, sem defeitos, intactas, firmes
e bem desenvolvidas. deverão apresentar
coloração e tamanho uniformes e típica da
variedade. os produtos deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/ 99, de 10/03/99.
quilos de banana maca, em pencas, de 1ª
qualidade, apresentando tamanho, cor e
conformacao uniformes, em condicoes
adequadas para consumo, bem desenvolvidas
com polpa intacta e firme e suas condicoes
deverao estar de acordo com as normas
tecnicas de alimentacao.
quilos de banana nanica, em pencas, de
primeira qualidade, climatizada e fresca,
tamanho médio, sem defeitos que afete sua
aparência e conformação uniforme, em
condições adequadas para consumo, bem
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação.
pacotes de 01 (um) kilo de batata: embalados
em sacos de polietileno transparente, tamanho
médio a grande, sem lesões, aparência natural,
fresca, deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99
pacotes de 01 (um) kilo de cebola: embaladas
em sacos de polietileno transparente, tamanho
médio a grande, sem lesões, aparência natural,
fresca, deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99
Assessoria
cenoura, pacote de 01 (um) quilo: embalados
em sacos de polietileno transparente tamanho

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Valor total (R$)

Marca

1,79

537,00

In natura

12,04

963,20

In natura

3,51

2.369,25

In natura

2,81

2.810,00

In natura

2,70

4.050,00

In natura

1,23

959,40

In natura

de Comunicação Social

em sacos de polietileno transparente, tamanho
médio a grande, sem lesões, aparência natural,
fresca, deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99
cenoura, pacote de 01 (um) quilo: embalados
em sacos de polietileno transparente tamanho
médio a grande, aparência natural, semfungos,
sem manchas escuras, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a sua aparência. não
serão permitidos rachaduras, perfurações e
cortes e deverão estar em conformidade com os
itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de
10/03/99.
quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade,
fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e
coloração uniforme, deverão ser bem
desenvolvida e madura, isenta de
enfermidades, isenta de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos
e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte e suas condições deverão estar de
acordo com a norma técnica de alimentação.
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor
típica da fruta madura, sem dano físico e
mecânico oriundo do manuseio, de 1º
qualidade e suas condições deverão estar de
acordo com as normas técnicas de

11
780
Órgão
Oficial Nº 0205

12

13

14

500

500

300

1,23

1,92

4,85

960,00

In natura

2.425,00

In natura

2,85

855,00

In natura

0,92

460,00

In natura

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº.
463/2013
DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO
DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 463/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
O
Município
de Cianorte,
Licitações,
torna público
o
O Município
de Cianorte,
através através
da DivisãodadeDivisão
Licitações,de
torna
público o procedimento
administrativo
procedimento
administrativo
denominado
Registro
de Pregão
Preços
realizado
denominado Registro
de Preços realizado
por este Município
mediante
Eletronico
sob nº.por
380/13,
este
Município
mediante Pregão Eletronico sob nº. 380/13, homologado em
homologado
em 19/12/2013.
19/12/2013.
Valor Homologado: R$ 2.104,00 (dois mil e cento e quatro reais)
Valor
2.104,00
(doisdemil
e cento
e quatropara
reais)
Objeto: Homologado:
Registro de PreçosR$
visando
à aquisição
gêneros
alimentícios
o preparo de merenda
Objeto:
Registro
de Preços
à aquisição
de gêneros
alimentícios
o
escolar para
crianças
atendidasvisando
nos Centros
Municipais
de Educação
Infantil epara
demais
preparo de merenda escolar para crianças atendidas nos Centros Municipais de
Estabelecimentos de Educação Infantil
Educação Infantil e demais Estabelecimentos de Educação Infantil
Empresa: D’Mille
Ind e Com
Epp
Empresa:
D’Mille
Inddee Produtos
Com deAlimentícios
ProdutosLtda
Alimentícios
Ltda Epp
Prazo dada
AtaAta
de Registro
de Preços:de
31/12/2013
Prazo
de Registro
Preços: 31/12/2013
Itens
constantes
de de
Registro
Itens constantes
da AtadadeAta
Registro
Preços: de Preços:

Item

15

16

17

500

700

27

450

18

100

19

250

20

1.100

21

22

200

1.906

34
5,71

3.997,00

Especificações

Valor unitário
Valor total (R$) Marca
registrado (R$)

In natura

5,72

1.144,00

Gold
flackes

1,60

960,00

catemar

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
3,31

1.489,50

In natura

Claudemir Romero Bongiorno
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Prefeito
EXTRATO DA ATA Nº. 464/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE

11,22

1.122,00

In natura

5,85

1.462,50

In natura

1,74

1.914,00

In natura

3,82

764,00

2,35

4.479,10

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Prefeitura do Município de Cianorte

Qtde

flocos de milho com acucar, cereal
matinal de milho, enriquecido com 10
vitaminas e minerais. pacote com peso
liquido de 500gr. elaborado com graos de
milho selecionados. ingredientes: milho,
acucar, sal, extrato de malte e mix
200
vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina
b1, vitamina b2, vitamina b6, vitamina
b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp,
acido folico, biotina, ferro e zinco),
contendo gluten. com prazo de validade
minima de 06 meses.
pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo
com as nta 02 e 85. constituído de uma
mistura de fubá ou farinha de mandioca
600 com urucum em pó ou extrato oleoso de
urucum, sal e óleos comestíveis.
aparência: pó fino. cor: alaranjada.
validade mínima de 12 meses

alimentação.
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme,
sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio, de 1ª qualidade e suas condições
deverão estar de acordo com as normas
técnicas de alimentação.
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
quilos de mamão formosa, sendo de primeira
qualidade, livre de sujidades, parasitas e
larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvido e maduro, com polpa
firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte e suas
condições deverão estar de acordo com a
norma técnica de alimentação.
quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser
de primeira qualidade, grauda, fresca,
compacta e firme, tamanho e coloracao
uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
suas condicoes deverao estar de acordo com a
norma tecnica de alimentacao.
quilos de maracuja azedo, devendo ser de
primeira qualidade, sem danos fisicos e
mecanicos oriundos do manuseio e suas
condicoes deverao estar de acordo com a
norma tecnica de alimentacao.
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda,
grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloracao uniformes, devendo ser
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo
com a norma tecnica de alimentacao
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
quilos de tomate maduro, extra a, porte médio,
firme intacto, os produtos deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99.
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In natura
959,40
Segunda-feira,
23 de dezembro de 2013

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

In natura

In natura

EXTRATO DAatravés
ATA Nº. 464/2013
DE REGISTRO
DE PREÇOS
O Município de Cianorte,
da Divisão
de Licitações,
torna público o
O Município de Cianorte,
através da denominado
Divisão de Licitações,
torna público
o procedimento
administrativo
procedimento
administrativo
Registro
de Preços
realizado
por
denominado
Registromediante
de Preços realizado
este Município
Pregão homologado
Presencial sob nº.em
371/13,
este
Município
Pregãopor
Presencial
sobmediante
nº. 371/13,
homologado em 19/12/2013.
19/12/2013.
Valor Homologado:
R$ 17.575,00
(dezessete mil(dezessete
e quinhentos mil
e setenta
e cinco reais) e setenta e cinco
Valor
Homologado:
R$ 17.575,00
e quinhentos
reais)
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática para a Secretaria de Bem
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática para a
Estar Social
Secretaria de Bem Estar Social
Empresa: Carioca
Comércio
e ServiçoseGerais
Ltda Me
Empresa:
Carioca
Comércio
Serviços
Gerais Ltda Me
Prazo dada
AtaAta
de Registro
de Preços:de
31/12/2013
Prazo
de Registro
Preços: 31/12/2013
Itens
constantes
de de
Registro
Itens constantes
da AtadadeAta
Registro
Preços: de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Valor unitário Valor total
registrado (R$)
(R$)

cartucho de impressão a jato de tinta,
colorido, original do fabricante do
58,00
60
3.480,00
1
equipamento, para impressoras hp deskjet
3920
cartucho de impressão a jato de tinta,
colorido, original do fabricante do
40,00
10
400,00
5
equipamento, para impressoras hp deskjet
f4480
cartucho de impressão a jato de tinta,
58,00
15
colorido, original do fabricante do
870,00
7
equipamento, para impressoras deskjet f4180
toner original do fabricante, para impressora
143,00
45
6.435,00
9
hp laserjet m1132 mfp
toner original do fabricante, para impressora
142,00
45
6.390,00
12
hp laserjet p1005
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Marca
HP

HP

HP
HP
hp

Assessoria de Comunicação Social
Claudemir Romero Bongiorno
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 465/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO
DE CIANORTE
O Município de Cianorte, através
da Divisão
de Licitações, torna público o
EXTRATO DA ATA Nº. 465/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
procedimento
administrativo
denominado
Registro de Preços realizado por
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo
este
Município
Pregãopor
Presencial
sobmediante
nº. 371/13,
denominado
Registromediante
de Preços realizado
este Município
Pregão homologado
Presencial sob nº.em
371/13,
19/12/2013.
homologado em 19/12/2013.
Valor Homologado:
R$ 2.310,00
(dois mil e trezentos
reais)e trezentos reais)
Valor
Homologado:
R$ 2.310,00
(dois mil
Objeto:
Registro
de Preços
para aquisição
de suprimentos
para
Objeto: Registro
de Preços
para aquisição
de suprimentos
de informática de
parainformática
a Secretaria de
Bema
Secretaria
Estar Social de Bem Estar Social
Empresa:
Maxtoner
Comercial
Empresa: Maxtoner
Comercial
Ltda EPP Ltda EPP
Prazo
de Registro
Preços: 31/12/2013
Prazo dada
AtaAta
de Registro
de Preços:de
31/12/2013
Itens
constantes
de de
Registro
Itens constantes
da Atada
deAta
Registro
Preços: de Preços:
Item

Qtde

Especificações

14

15

toner original do fabricante, para impressora
samsung ml-1865

Valor unitário Valor total
registrado (R$)
(R$)
154,00

2.310,00

premiun
mult

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 466/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através
da Divisão de Licitações, torna público o
MUNICÍPIO DE CIANORTE
procedimento administrativo
denominado
Registro
deDE
Preços
EXTRATO DA ATA
Nº. 466/2013 DE
REGISTRO
PREÇOSrealizado por
este
Município
mediante
Presencial
sobtorna
nº. público
371/13,
homologado
em
O Município
de Cianorte,
atravésPregão
da Divisão
de Licitações,
o procedimento
administrativo
19/12/2013.
denominado Registro de Preços realizado por este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 371/13,
homologado
em 19/12/2013.
Valor
Homologado:
R$ 13.592,34 (treze mil e quinhentos e noventa e dois
Valor Homologado:
13.592,34
(treze mil e quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos)
reais
e trinta e R$
quatro
centavos)
Objeto: Registro
de Preços
para aquisição
de suprimentos
de informática de
parainformática
a Secretaria de
Bema
Objeto:
Registro
de Preços
para aquisição
de suprimentos
para
Estar Social de Bem Estar Social
Secretaria
Empresa: Tinelli
– Livraria
e Papelaria
Ltda Epp Ltda Epp
Empresa:
Tinelli
– Livraria
e Papelaria
Prazo
de Registro
Preços: 31/12/2013
Prazo dada
AtaAta
de Registro
de Preços:de
31/12/2013
Itens
constantes
de de
Registro
Itens constantes
da Atada
deAta
Registro
Preços: de Preços:
Qtde

10

15

11

50

13

18

Especificações

Valor unitário Valor total
registrado (R$)
(R$)

toner original do fabricante, para impressora
hp laserjet m1120 mfp
toner original do fabricante, para impressora
hp laserjet 1015
toner original do fabricante, para impressora
samsung ml-1665

Marca

165,50

2.482,50

HP

166,80

8.340,00

HP

153,88

2.769,84

samsung

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de dezembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Claudemir Romero Bongiorno

MUNICÍPIOPrefeito
DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 467/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

C9362WB

36,90

553,50

Pág.
HP 9215

28,00

420,00

CC636WB
HP 60b

32,70

1.308,00

C9351BB
HP 21b

Paço
Municipal
Ferreira
de dezembro de 2013.
Paço Municipal
WilsonWilson
Ferreira Varella,
19 deVarella,
dezembro 19
de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Claudemir Romero Bongiorno
MUNICÍPIOPrefeito
DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 469/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

Marca

Paço
Municipal
Ferreira
de dezembro de 2013.
Paço Municipal
WilsonWilson
Ferreira Varella,
19 deVarella,
dezembro 19
de 2013.

Item

photosmart c3180
cartucho de impressão a jato de tinta, preto,
15 original
fabricante do equipamento, para
4
dezembro
dedo2013
impressoras hp photosmart c3180
cartucho de impressão a jato de tinta, preto,
15 original do fabricante do equipamento, para
6
impressoras hp deskjet f4480
cartucho de impressão a jato de tinta, preto,
40 original do fabricante do equipamento, para
8
impressoras deskjet f4180

O Município de Cianorte, através
da Divisão
de Licitações, torna público o
MUNICÍPIO
DE CIANORTE
procedimento administrativo
denominado
Registro
Preços realizado por
EXTRATO DA ATA
Nº. 469/2013 DE
REGISTRO de
DE PREÇOS
O Município
de Cianorte,
através daPregão
Divisão dePresencial
Licitações, tornasob
público
procedimentohomologado
administrativo denominado
este
Município
mediante
nº.o 368/13,
em
Registro de Preços realizado por este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 368/13, homologado em
20/12/2013.
20/12/2013.
Valor
Homologado:
R$(Dezoito
18.440,00
(Dezoito
milreais.)
quatrocentos e quarenta reais.)
Valor Homologado:
R$ 18.440,00
mil quatrocentos
e quarenta
Objeto:
Registro
de para
preços
coleta,
transporte
destinação
finaldedeexumação
resíduos
Objeto: Registro
de preços
coleta,para
transporte
e destinação
final dee resíduos
provenientes
no
provenientes
depara
exumação
no cemitério
municipal
que seja
encaminhado
cemitério municipal
que seja encaminhado
em conformidade
com para
a resolução
CONAMA
335-2003 e NBR
em
conformidade com a resolução CONAMA 335-2003 e NBR 10004-2004
10004-2004
Empresa:
Bio Resíduos
Ltda - EPP
Empresa: Bio Resíduos
Transporte Transporte
Ltda - EPP
Prazo
de Registro
de Preços: 31/12/2013.
Prazo dada
Ata Ata
de Registro
de Preços: 31/12/2013.
Itens
constantes
daRegistro
Ata de
dePreços:
Registro de Preços:
Itens constantes
da Ata de
Item

Qtde

Descrição

Valor unitário
(R$)

viagem para transportar resíduos sólidos não humanos
1
64
provenientes de exumação, coletados no cemitério
100,00
municipal
destinação final de resíduos sólidos não humanos
2
1.400
8,60
provenientes de exumação (em kg)
Paço Municipal
Wilson Ferreira
Varella,
20 de dezembro
de 2013.
Paço
Municipal
Wilson
Ferreira
Varella,
20 de dezembro de 2013.

Valor total (R$)
6.400,00
12.040,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 859/2013-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, o servidor público municipal, GILMAR
NAZÁRIO DE SOUZA, para em substituição, exercer o cargo em comissão
de CHEFE DA DIVISÃO DE TESOURARIA, durante as férias do titular,
no período de 02.01.2014 a 31.01.2014, percebendo vencimento atribuído ao
símbolo C-11, da Tabela de Vencimentos 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 19 de dezembro de 2013.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
EXTRATO DA ATA Nº. 467/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo
este
Município
Pregãopor
Presencial
sobmediante
nº. 371/13,
denominado
Registromediante
de Preços realizado
este Município
Pregão homologado
Presencial sob nº.em
371/13,
19/12/2013.
homologado em 19/12/2013.
Valor
Homologado:
R$ 7.438,50
(sete mile etrinta
quatrocentos
e trintacentavos)
e oito reais e
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Valor Homologado:
R$ 7.438,50
(sete mil e quatrocentos
e oito reais e cinquenta
cinquenta
centavos)
PREFEITO
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática para a Secretaria de Bem
Objeto: Registro de Preços para aquisição de suprimentos de informática para a
Estar Social
Secretaria de Bem Estar Social
Empresa: Everest
Informática
Ltda Me Ltda Me
Empresa:
Everest
Informática
MUNICIPIO DE CIANORTE
Prazo dada
AtaAta
de Registro
de Preços:de
31/12/2013
Prazo
de Registro
Preços: 31/12/2013
ESTADO DO PARANÁ
Itens constantes
da AtadadeAta
Registro
Preços: de Preços:
Itens
constantes
de de
Registro
PORTARIA Nº 861/2013-SEC/ADM.
Valor unitário Valor total
Item Qtde
Especificações
Marca
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiregistrado (R$)
(R$)
ções, que lhe são conferidas por lei, e
cartucho de impressão a jato de tinta, preto,
C9351
RESOLVE:
32,50
150 original do fabricante do equipamento, para
4.875,00
2
BBHP 21 B
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de JÉSSICA
impressoras hp deskjet 3920
PERES VALINO, classificada em 205º (ducentésimo quinto) lugar, para o
cartucho de impressão a jato de tinta,
cargo de PROFESSORA, no Concurso Público, regulamentado pelo Edital
C9362 WB
colorido, original do fabricante do
47,00
6
282,00
3
n.º 003/2009, de 18 de setembro de 2009, em pleitear a sua nomeação para
equipamento, para impressoras hp
HP93
o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
photosmart c3180
de convocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha Regional de
cartucho de impressão a jato de tinta, preto,
C9362WB
Cianorte, Edição nº 865, de 11 de dezembro de 2013.
36,90
15 original do fabricante do equipamento, para
553,50
4
HP 92
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
impressoras hp photosmart c3180
cartucho de impressão a jato de tinta, preto,
CC636WB
28,00www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
15 do
original
do fabricante do equipamento,
para
420,00
6
Prefeitura
Município
de Cianorte
Assessoria de Comunicação Social
HP 60b
impressoras hp deskjet f4480
cartucho de impressão a jato de tinta, preto,
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de dezembro de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 862/2013-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, e
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de ROBERTA
POSSENTI, classificada em 207º (ducentésimo sétimo) lugar, para o cargo de
PROFESSORA, no Concurso Público, regulamentado pelo Edital n.º 003/2009,
de 18 de setembro de 2009, 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 do Município, Folha Regional de Cianorte, Edição
nº 865, de 11 de dezembro de 2013.
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 19 de dezembro de 2013.

1° TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 359/2013
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
276/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE –
ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA C.R. TEDARDI & CIA LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa
Jurídica de direito Público com sede á Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.5313 /Pr. e do CPF nº 258.569.019-91; e
CONTRATADA: C.R. TEDARDI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.133.297/0001-87, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de
Maringa, na Av Mauá nº 2007 Sala 03 Vila Operaria, CEP 87.050-020, telefone
(44) 3222-6520, neste ato representada por Carlos Renato Tedardi, Portador da
Cédula de Identidade RG nº 4.087.066-0, e do CPF nº 822.292.289-00.
Cláusula Primeira: O presente termo de aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de validade, previsto no item 2.1 da clausula segunda da Ata de
Registro de preços de 31/12/2013 até 19/09/2014.
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais
cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante
e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
indicadas, para que se produza o necessário efeito legal.

Secretaria de Saúde

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Dezembro de 2013.

Setor de Licitação

Carlos Renato Tedardi
C.R. TEDARDI & CIA LTDA

1° TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2013
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
93/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE –
ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA P. B. COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA LTDA - ME.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa
Jurídica de direito Público com sede á Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.5313 /Pr. e do CPF nº 258.569.019-91; e
CONTRATADA: P. B. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
- ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.599.918/0001-12, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, na Avenida Souza Naves, 1043,
CEP 87.200-318, telefone (44) 3018-2226, neste ato representada por Altair
Boaretto de Almeida, Portador da Cédula de Identidade RG nº 4.508.990-8, e
do CPF nº 635.674.409-00.
Cláusula Primeira: O presente termo de aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de validade, previsto no item 2.1 da clausula segunda da Ata de
Registro de Preços ate 08/05/2014.
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais
cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante
e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
indicadas, para que se produza o necessário efeito legal.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2013.
Altair Boaretto de Almeida
P. B. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME
Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO

Prefeitura do Município de Cianorte

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO

1° TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 357/2013
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
276/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE –
ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA LABORCLIN PRODUTOS PARA
LABORATORIOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa
Jurídica de direito Público com sede á Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.5313 /Pr. e do CPF nº 258.569.019-91; e
CONTRATADA: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.619.113/0001-31, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Pinhais, na Rua Cassemiro de Abreu nº 521 Vargem
Grande, CEP 83321-210, telefone (41) 3661-9000, neste ato representada por
Carlos Eduardo Vianna, Portador da Cédula de Identidade RG nº 3.988.853-0/
SSP-PR, e do CPF nº 682.177.229-00.
Cláusula Primeira: O presente termo de aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de validade, previsto no item 2.1 da clausula segunda da Ata de
Registro de preços de 31/12/2013 até 19/09/2014.
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais
cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante
e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
indicadas, para que se produza o necessário efeito legal.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Dezembro de 2013.
Carlos Eduardo Vianna
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS
Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social
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1° TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 430/2013
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
347/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE –
ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA MAXTONER COMERCIAL LTDA
- EPP.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa
Jurídica de direito Público com sede á Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.5313 /Pr. e do CPF nº 258.569.019-91; e
CONTRATADA: MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 04.763.608/0001-29, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
cidade de Maringá, na Avenida Brasil, 2451, Sala A, Zona 03, CEP 87.050000, telefone (44) 2101-2560, neste ato representada por Edson Yukio Suzuki,
Portador da Cédula de Identidade RG nº 2.143.252-0 SSP/PR e do CPF nº
461.664.409-87.
Cláusula Primeira: Cláusula Primeira: O presente termo de aditamento tem por
objeto a prorrogação do prazo de validade, previsto no item 2.1 da clausula
segunda da Ata de Registro de Preço de 31/12/2013 até 01/06/2014.
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais
cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante
e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
indicadas, para que se produza o necessário efeito legal.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Dezembro de 2013.
Edson Yukio Suzuki
Claudemir Romero Bongiorno
MAXTONER COMERCIAL LTDA - EPP
PREFEITO
2° TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2013
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
57/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE –
ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA FELTRIN & GIMENES LTDA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa
Jurídica de direito Público com sede á Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.5313 /Pr. e do CPF nº 258.569.019-91; e
CONTRATADA: FELTRIN & GIMENES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº
17.226.107/0001-55, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de
Cianorte, na Avenida Sergipe, 307, CEP 87.209-182, telefone (44) 3629-1231,
neste ato representada por Wanilson Bellafronte Gimenes, Portador da Cédula
de Identidade RG nº 9.171.978-9, e do CPF nº 046.798.799-80.
Cláusula Primeira: O presente termo de aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de validade, previsto no item 2.1 da cláusula segunda da Ata de
Registro de Preços, contados de 31/12/2013.
1.1 – O novo prazo de validade da Ata de Registro de Preços será
até 09 de Abril de 2014.
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais
cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante
e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
indicadas, para que se produza o necessário efeito legal.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 09 de dezembro de 2013.
Wanilson Bellafronte Gimenes
FELTRIN & GIMENES LTDA

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO
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