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Gabinete do Prefeito
LEI Nº 4.473/2015

Autoriza o Poder Executivo doar a Data nº 01, da Quadra 47-AA, da Zona nº 03, 
ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
 Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Data nº 01, da 
Quadra 47-AA, da Zona nº 03, situada no perímetro urbano desta cidade e Co-
marca de Cianorte, com área de 1.503,51 m², matrícula nº 33.908, do Regis-
tro de Imóveis – 2º Ofício da Comarca de Cianorte, ao Instituto Ambiental do 
Paraná – IAP, entidade autárquica, com personalidade de direito público, para 
construção e manutenção de sua sede.
§ 1º. Constará na escritura de doação a obrigação do donatário iniciar a constru-
ção das edificações no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses e concluí-las no 
prazo de 60 (sessenta) meses contados da data da publicação desta Lei, sob pena 
de reversão do imóvel ao Patrimônio do Município de Cianorte.
§ 2º. Reverterá, também, ao Patrimônio do Município se o imóvel deixar de ser 
utilizado para a finalidade estabelecida nesta Lei.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 

D E C R E T O  Nº 017/15
Abre crédito acional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.445/14, de 
09 de dezembro de 2014, 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$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
15.041554100201.018. Combate a Erosão Urbana
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 000).......................................R$50.000,00
 Total................................................................................R$50.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes do cancelamento parcial, em igual importância, das seguintes dotações 
do orçamento vigente:
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)..............................R$50.000,00

Total...........................................................................................R$50.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

   

P O R T A R I A  Nº 07/2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear Comissão de Credenciamento para recebimento e análise da 
documentação exigida para credenciamento de interessados em conformidade 
com as disposições estabelecidas no edital de Chamamento Público nº 01/2013, 
de 08 de julho de 2013, assim composta:
 I – Presidente: Divonsir Lima de Sena; 
II – Secretária: Gustavo Garcia; 
III – Membros: 
a) Patrícia Angélica Vela; 
b) Renata Sarcetta Pacheco; 
c) Renan José Soares. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 
04/2014, de 23 de janeiro de 2014.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

   

P O R T A R I A  Nº 08/2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear Comissão para acompanhamento e fiscalização dos contratos 
administrativos oriundos do edital de Chamamento Público nº 01/2013, de 08 de 
julho de 2013, assim composta:
Divonsir Lima de Sena; 
Antonio Marques Silva Junior; 
Marcelo Ferreira Cazon; 
Patrícia Angélica Vela.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 
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05/2014, de 23 de janeiro de 2014.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

   

P O R T A R I A  Nº 09/2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear Comissão para acompanhamento e fiscalização dos contratos 
administrativos oriundos do edital de Chamamento Público nº 01/2015, assim 
composta:
Ana Paula Ribeiro Águila.
Caroline Jundi Mertz.
Patrícia Daniela B. F. Cavalines.
Laurindo Júnior Ferreira.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

P O R T A R I A  Nº 10/2015
Nomeia a Comissão para recebimento das documentações para credenciamento 
do Chamamento Público nº 01/2015.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
R   E   S   O   L   V   E:
Art. 1º. Nomear a Comissão para recebimento da documentação para credencia-
mento do Chamamento Público nº 01/2015, assim composta:
Presidente: Ana Paula Ribeiro Brito Águila;
Secretária: Gustavo Garcia;
Membros:  Caroline Jundi Mertz,
                  Renata Sarcetta Pacheco,
                 Renan José Soares,
 Silvia Rampazzo Litwinzuck.
Art. 2º . Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

PORTARIA Nº_12/2015
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando a necessidade da nomeação de Comissão para Acompanhamento 
dos contratos de instituições hospitalares e do Plano Operativo Anual 2014/2015, 
oriundos do Chamamento Público nº 03/2014 da Secretaria Municipal de Saúde, 
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear comissão para o acompanhamento dos contratos de instituições 
hospitalares e do Plano Operativo Anual 2014/2015, oriundos do Chamamento 
Público nº 03/2014 da Secretaria Municipal de Saúde, a qual será integrada pe-
los seguintes membros:
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Patrícia Angélica Vela
Rodrigo Leonardi Pinto
Divonsir Lima de Sena
Representante do Conselho Municipal de Saúde:
Dejair Barbosa Melo
Representantes da 13ª Regional de Saúde:
Patrícia Regina de Oliveira
Adriana Batista Gonçalves
Representantes do Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde – 
CRESEMES:
Vera Lúcia Garcia Baptista
Maria Aparecida Caldeira Nunes
Representantes da Fundação Hospitalar de Saúde:
Kaio Feroldi Motta
Márcio Murári
Thais Regina Ubinge Pedralli da Mata
Representantes do Instituto Bom Jesus:
Elvis Peruci
Mariangela Dezoti
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 11/2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear Comissão de Credenciamento para recebimento e análise da 
documentação exigida para credenciamento de interessados em conformidade 
com as disposições estabelecidas no edital de Chamamento Público nº 03/2014, 
assim composta:
I – Presidente: Ana Paula Ribeiro Brito Águila;
II – Secretária: Gustavo Garcia;
III – Membros:
a) Patrícia Angélica Vela;
b) Divonsir Lima de Sena;
c) Hilda Yaeko Endo.
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, 27 de janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2015 – Proc. 13

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, torna público que contratou a INSTITUTO MAKRO MARKETING 
CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME, para serviços de palestra de abertura 
do ano letivo de 2015, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 34/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa Sueli Souza dos Santos, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Antonio Moraes de Barros, 204, CEP 87200-
244, telefone (44) 9829-8076, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 19.661.397/0001-90.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 289/2014.
OBJETO: Prestação de serviço de buffet para fornecimento de coffee break para 
os eventos dos CRAS’s.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/10/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 35/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa VIAÇÃO GARCIA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Avenida Celso Garcia Cid 1100, na cidade de 
Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.039-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
78.586.674/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 328/2014.
OBJETO: Contratação de empresas de transporte rodoviário para fornecimento 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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de bilhetes de passagens para doação através da Secretaria de Bem Estar Social. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
22.080,35 (vinte e dois mil, oitenta reais e trinta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/11/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 36/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa CELEIRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Rio Branco, 908, 
Zona Armazém, CEP 87.209-018, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 08.281.284/0001-43.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 338/2014.
OBJETO: Aquisição de Calcário Dolomítico P.R.N.T no mínimo de 80%  já 
ensacado e acondicionado em sacos de 50 Kg, para distribuição gratuita aos 
pequenos produtores do município de Cianorte/PR. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
159.960,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/12/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 37/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa Prototipu’s Painéis Ltda Me, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede à Rua Aracaju 137, CEP 87.200-406, te-
lefone (44) 9968-5001, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
10.890.187/0001-08.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 248/2014.
OBJETO: Adesivos, faixas em lona com impressão digital, placas redonda e 
retangular com aplicação de adesivo refletivo
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.625,00 (oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/07/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 39/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa INSTITUTO MAKRO MARKETING CUR-
SOS E TREINAMENTO LTDA ME, empresa comercial sediada na Rua Rocha 
Pombo, 1335, Sala 01, Centro, na Cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, 
inscrita sob o CNPJ n° 05.501.153/0001-36.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Dispensa de Li-
citação nº 02/2015.
OBJETO: Contratação da empresa INSTITUTO MAKRO MARKETING CUR-
SOS E TREINAMENTOS LTDA ME para serviços de palestra de abertura do 
ano letivo de 2015.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 meses
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de janeiro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 43/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-

to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa 
pública, com sede à Rua João Negrão 1251, Rebouças, CEP 80.230-150, na 
cidade de Curitiba, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.028.316/0020-76.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Dispensa de Li-
citação nº 01/2015.
OBJETO: Prestação de serviços postais referentes a entrega de carnês de IPTU 
e ISSQN.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 02/2015 Processo 14

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou o Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo do Paraná (CAU-PR) para Pagamento de taxas de RRT (Registro de Res-
ponsabilidade Técnica) referente a projetos de obras municipais para obtenção 
de recursos financeiros de órgãos governamentais do Estado ou da União, com 
valor de R$ 3.614,88 (três mil e seiscentos e quatorze reais e oitenta e oito cen-
tavos) e Prazo de Vigência até 31/12/2015; 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 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 03/2015 Processo 15

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado do Paraná (CREA-PR) para Pagamento de taxas de ART 
(Anotação De Responsabilidade Técnica) referente a projetos de obras munici-
pais para obtenção de recursos financeiros de órgãos governamentais do Estado 
ou da União, com valor de R$ 4.060,80 (quatro mil e sessenta reais e oitenta 
centavos) e Prazo de Vigência de até 31/12/2015; mediante INEXIGIBILIDA-
DE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 
8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de janeiro de 2015.

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 
356/2014, modalidade Pregão Presencial, Processo 519, concernente a: REGIS-
TRO DE PREÇOS para Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e 
cozinha, para a cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: Sidnei Aparecido 
Chiareli & Cia Ltda Epp, como vencedora dos itens 01 a 03, 06, 09 a 13, 15, 16, 
18 a 21, 23 a 28, 35 a 39, 44 a 46, 49 a 52, 54 a 58, 60, 62 a 67, 69, 72 a 76, 78, 
84, 85, 87, 89, 90, 93 e 94 no valor total de R$ 44.189,30 (quarenta e quatro mil, 
cento e oitenta e nove reais e trinta centavos), DAD Supermercados Ltda Me, 
como vencedora dos itens 22, 29 a 33 e 59 no valor total de R$ 20.921,00 (vinte 
mil e novecentos e vinte e um reais), D Mille Industria E Comércio De Produtos 
Alimentícios Ltda Epp, como vencedora dos itens 05, 07, 08, 34, 40, 41, 47, 48, 
53, 61, 79, 80, 82, 83, 86, 91 e 92 no valor total de R$ 3.917,70 (três mil, nove-
centos e dezessete reais e setenta centavos) e Invicta Alimentos Ltda Me, como 
vencedora dos itens 04, 14, 17, 43, 68 e 81 no valor total de R$ 5.198,10 (cinco 
mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 352/2010 FIR-
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MADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA WI PRO-
VEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO Nº 273/2010.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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
CONTRATADA:
WI PROVEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede à Avenida Mato Grosso 852, na cidade de Cianorte, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.683.576/0002-35, neste ato representado pela 
Sra. Angélica Meimberg Casagrande, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
4.518.102-2 e do CPF nº 638.015.319-53.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar um ponto de conectividade 
na nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida América 
5080, conforme tabela abaixo:

Cláusula Segunda:
Dotações orçamentárias:
08051012200042054 Manutenção da divisão de administração da secretaria de 
saúde 339039 outros serviços de terceiros PJ Fonte 303
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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, 27 de outubro de 2014.

       Claudemir Romero Bongiorno Angélica Meimberg Casagrande
 Prefeito        Wi Provedor de Telecomunicações Ltda
 Contratante   Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2013 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODA-
LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 351/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede á Rua Guaianazes nº 1.238 - Campos Elíseos, na cida-
de de São Paulo - SP, Estado do Paraná, na, CEP 01204-001, inscrita no CNPJ 
sob nº 61.198.164/0001-60, telefone (11) 3366-3258 neste ato representado por 
Fabio Alex Colombo, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.489.208-9 e 
do CPF nº 110.960.738-54.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia por mais 12 meses, tendo início em 05/12/2014 e término em 04/12/2015. 
Reajusta-se os valores do contrato pelo índice IGPD, conforme cláusula 7.5, 
portanto, acrescentando ao contrato o valor de R$ 29.025,46 (vinte e nove mil, 
vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos). 
Cláusula Segunda:
Os itens e valores atualizados ficam demonstrados no quadro abaixo:

 

 

Item Qtde 
Qtde 
Meses Especificações Valor 

Unitário  Valor Total  

01 1 11 meses 

Prestação de Serviços de conectividade dedicada à 
internet com velocidade de 2 mpbs, interligação 
de pontos através de links de fibra óptica pelo 

período de 12 (doze) meses, Interligação entre o 
ponto centralizador e os pontos descritos na 

cláusula 1.2 do edital, velocidade de 100mbps de 
largura de banda, garantia de banda de 100%, 

garantia de perca de pacote inferior a 3%, suporte 
técnico telefônico 24X7X6 e prazo de 

atendimento/solução a chamados de no máximo 
12 horas. 

R$ 581,36 R$ 6.394,96 

 
 

 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Atualizado  

1 1 

seguro para veículo marcopolo volare w-8 (urbano com ar), placa AOW-6956, 
ano/modelo 2007/2007 código fipe 00000-0 combustível diesel 

- perda parcial: R$ 110.000,00 
- ind. integral: R$ 110.000,00 

- DMT:  R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo. 

R$      
3.623,02 

2 1 

seguro para veículo peugeot/boxer (diesel) nacional furgão, 2.8 330tb médio, placa 
AOB-9450, ano/modelo 2007/2007 código fipe 024093-1 

- perda parcial: R$ 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00  
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.188,26 

3 1 

seguro para veículo volkswagen kombi 1.4 total flex (escolar),placa AOV-5547, 
ano/modelo 2007/2007, código fipe: 005241-8 

- perda parcial: 110%  
- ind. integral: 110% da tabela fipe  

- DMT: R$ 200.000,00  
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.321,22 

4 1 

seguro para veículo volkswagen gol 1.6 power total flex (g4), placa AOW-6955, 
ano/modelo 2007/2007, código fipe: 005190-0; combustível gasolina 

- perda parcial 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas especial 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.104,45 

5 1 

seguro para veículo fiat doblô cargo 1.3 fire 16v, placa AKX-4867, ano/modelo 
2003/2003, código fipe: 001170-3; combustível gasolina 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.001,23 

6 1 

seguro para veículo volkswagen kombi 1.4 standart total flex, placa ARY-6027, 
ano/modelo 2009/2009, código fipe: 005238-8, combustível gasolina/álcool 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.290,25 

 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Atualizado  

1 1 

seguro para veículo marcopolo volare w-8 (urbano com ar), placa AOW-6956, 
ano/modelo 2007/2007 código fipe 00000-0 combustível diesel 

- perda parcial: R$ 110.000,00 
- ind. integral: R$ 110.000,00 

- DMT:  R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo. 

R$      
3.623,02 

2 1 

seguro para veículo peugeot/boxer (diesel) nacional furgão, 2.8 330tb médio, placa 
AOB-9450, ano/modelo 2007/2007 código fipe 024093-1 

- perda parcial: R$ 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00  
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.188,26 

3 1 

seguro para veículo volkswagen kombi 1.4 total flex (escolar),placa AOV-5547, 
ano/modelo 2007/2007, código fipe: 005241-8 

- perda parcial: 110%  
- ind. integral: 110% da tabela fipe  

- DMT: R$ 200.000,00  
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.321,22 

4 1 

seguro para veículo volkswagen gol 1.6 power total flex (g4), placa AOW-6955, 
ano/modelo 2007/2007, código fipe: 005190-0; combustível gasolina 

- perda parcial 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas especial 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.104,45 

5 1 

seguro para veículo fiat doblô cargo 1.3 fire 16v, placa AKX-4867, ano/modelo 
2003/2003, código fipe: 001170-3; combustível gasolina 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.001,23 

6 1 

seguro para veículo volkswagen kombi 1.4 standart total flex, placa ARY-6027, 
ano/modelo 2009/2009, código fipe: 005238-8, combustível gasolina/álcool 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.290,25 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Atualizado  

7 1 

seguro para veículo ducato (diesel) cargo furgão, 2.8 tb, placa AMT-7466, 
ano/modelo 2005/2005, código fipe: 001190-8 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas  

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.403,79 

8 1 

seguro para veículo mercedez benz L.O. (ônibus) 915, placa ASE-1576, ano/modelo 
2009/2009, combustível diesel 

- perda parcial: R$ 140.000,00 
- ind. integral: R$ 140.000,00 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN  
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
4.025,58 

9 1 

seguro para veículo peugeot/boxer (diesel), nacional furgão, 2.8 330tb médio, placa 
AQF-3907, ano/modelo 2007/2007; código fipe: 024093-1; combustível diesel 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.580,50 

10 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/flex, placa AVX-7556, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0; combustível gasolina/álcool 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.073,49 

11 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/flex, placa AWF-0565, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0, combustível gasolina/álcool 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.135,42 

12 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/flex, placa AVX-7558, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0, combustível gasolina/álcool 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.135,42 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Atualizado  

13 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/fle, placa AVX-7568, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0, combustível gasolina/álcool 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.135,42 

14 1 

seguro para veículo fiat ducato cargo 2.3 me longo, placa AUP-2567, ano/modelo 
2011/2012; código fipe: 001283-1, combustível diesel 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.002,47 

15 1 

seguro para veículo fiat ducato cargo 2.3 me longo, placa AUV-6322p, ano/modelo 
2010/2011, código fipe: 001283-1, combustível diesel 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.002,47 

16 1 

seguro para veículo fiat ducato (diesel) cargo 2.3 me longo, placa AUV-6324, 
ano/modelo 2010/2011, código fipe: 0012183-1 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.002,47 
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Item Qtde Especificações Valor 
Atualizado  

13 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/fle, placa AVX-7568, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0, combustível gasolina/álcool 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
1.135,42 

14 1 

seguro para veículo fiat ducato cargo 2.3 me longo, placa AUP-2567, ano/modelo 
2011/2012; código fipe: 001283-1, combustível diesel 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.002,47 

15 1 

seguro para veículo fiat ducato cargo 2.3 me longo, placa AUV-6322p, ano/modelo 
2010/2011, código fipe: 001283-1, combustível diesel 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.002,47 

16 1 

seguro para veículo fiat ducato (diesel) cargo 2.3 me longo, placa AUV-6324, 
ano/modelo 2010/2011, código fipe: 0012183-1 

- perda parcial: 110% 
- ind. integral: 110% da tabela fipe 

- DMT: R$ 200.000,00 
- DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 

- APP com DMH: R$ 20.000,00 
- assistência 24 horas 

- especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 

cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

R$      
2.002,47 

 
 Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária: 
08.02.10.301.0007.2.048 – Manutenção de Postos de Saúde do Município – 
Fonte 495 (2569).
08.02.10.301.0008.2.049 – Manutenção de Transporte de doentes – Fonte 303 
(4503).
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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, 03 de dezembro de 2014.

     Claudemir Romero Bongiorno        Fabio Alex Colombo
 Prefeito                   Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
             Contratante                                                   Contratada

Joelson Renato Barbosa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

Contratada

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 27/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 356/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 44.189,30 (quarenta e quatro mil, cento e oitenta e nove 
reais e trinta centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: Sidnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda Epp.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

1 120 

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

verdes e erguidas. 

Bela Vista 2,95 354,00 

2 600 

ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo 
com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 1,49 894,00 

3 600 

ALMEIRÃO: maço, tamanho médio, cor verde, aparência 
viçosa e saudável, sem pontos escuros, firmes e bem 

desenvolvidas estar livre de enfermidades e insetos, não 
estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, 

de 10/03/99. 

Bela Vista 1,98 1.188,00 

6 500 
ABÓBORA CABOTIÁ - Kg, grau de amadurecimento 
médio, casca brilhante e de cor característica, sem 

perfurações ou pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 
Bela Vista 1,99 995,00 

9 400 

ACÉM BOVINO MOÍDO - passado duas vezes no 
processo de moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco)% de 

gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
embalada em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA 3 (decreto 12486 de 20/10/1978) e (MA 2244/97), 

para a entrega o acém bovino moído deverã ser 
embalado em saco plástico transparente de polietileno 

de 1 quilo cada.  

Kivale 9,45 3.780,00 

10 20 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - a base 
de aspartame, não apresentar na composição xintol ou 

sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, quantidade do produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Registro no ministério 

da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 

83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.  

Adocil 2,30 46,00 

11 200 

ABOBRINHA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, de boa qualidade, 
tipo menina, tamanho e coloração uniformes isenta, 
materiais terrosos e umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

Bela Vista 3,65 730,00 

12 20 
AZEITONA VERDE com caroço, peso 800 gr, embalagem 
de vidro. Ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e 

acidulante acido cítrico 
Kantu 5,75 115,00 

13 400 

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 
lesões, aparência natural, fresca, deverã 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.   

Bela Vista 1,59 636,00 

15 300 
BATATA DOCE - sem lesões, aparência natural, fresca, 
deverão ser procedentes de espécimes vegetais genuínos 

e sãos, pacote de 1 quilo. 
Bela Vista 2,35 705,00 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

1 120 

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

verdes e erguidas. 

Bela Vista 2,95 354,00 

2 600 

ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo 
com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 1,49 894,00 

3 600 

ALMEIRÃO: maço, tamanho médio, cor verde, aparência 
viçosa e saudável, sem pontos escuros, firmes e bem 

desenvolvidas estar livre de enfermidades e insetos, não 
estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, 

de 10/03/99. 

Bela Vista 1,98 1.188,00 

6 500 
ABÓBORA CABOTIÁ - Kg, grau de amadurecimento 
médio, casca brilhante e de cor característica, sem 

perfurações ou pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 
Bela Vista 1,99 995,00 

9 400 

ACÉM BOVINO MOÍDO - passado duas vezes no 
processo de moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco)% de 

gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
embalada em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA 3 (decreto 12486 de 20/10/1978) e (MA 2244/97), 

para a entrega o acém bovino moído deverã ser 
embalado em saco plástico transparente de polietileno 

de 1 quilo cada.  

Kivale 9,45 3.780,00 

10 20 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - a base 
de aspartame, não apresentar na composição xintol ou 

sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, quantidade do produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Registro no ministério 

da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 

83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.  

Adocil 2,30 46,00 

11 200 

ABOBRINHA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, de boa qualidade, 
tipo menina, tamanho e coloração uniformes isenta, 
materiais terrosos e umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

Bela Vista 3,65 730,00 

12 20 
AZEITONA VERDE com caroço, peso 800 gr, embalagem 
de vidro. Ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e 

acidulante acido cítrico 
Kantu 5,75 115,00 

13 400 

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 
lesões, aparência natural, fresca, deverã 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.   

Bela Vista 1,59 636,00 

15 300 
BATATA DOCE - sem lesões, aparência natural, fresca, 
deverão ser procedentes de espécimes vegetais genuínos 

e sãos, pacote de 1 quilo. 
Bela Vista 2,35 705,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

16 50 

BACON SUÍNO- kg, defumado de primeira qualidade 
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer 

substância nociva, odores estranhos, prazo de validade 
mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. 

Conforme registro no M.A.P.A. e S.I.F. 

Frimesa 17,75 887,50 

18 300 

BRÓCOLIS - unidade (cabeça) tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

Bela Vista 2,85 855,00 

19 100 

BERINJELA - embalado em saco de polietileno 
transparente, sendo de primeira qualidade, 

apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. 

Bela Vista 2,74 274,00 

20 500 

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.  

Bela Vista 2,65 1.325,00 

21 20 

COLORÍFICO - pacote de 500grs, de acordo com as NTA 
02 e 85, constituído de uma mistura de fubá ou farinha 
de mandioca com urucum  em pó ou extrato oleoso de 
urucum, sal e óleos comestíveis, aparência pó fino, cor 

alaranjada, validade mínima de 12 meses.  

Della Torre 2,50 50,00 

23 300 

COUVE FOLHA - unidade (maço), tipo manteiga de 
tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração 

uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e 
intacta, isenta de material terroso e umidade externa 
anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

Bela Vista 1,98 594,00 

24 400 

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.  

Lider 1,34 536,00 

25 500 

CENOURA -  pacote de 1 quilo, 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. 

Bela Vista 1,99 995,00 

26 500 

CEBOLINHA - unidade (maço), folhas interinas, com 
talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, 

turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo 

com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 0,99 495,00 

27 80 

CHUCHU - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, de primeira, 

tamanho e colorações uniformes, livres de materiais 
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte de acordo com a Resolução n.º 
12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 1,89 151,20 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

28 200 

CEBOLA - pacote de 1 (um) quilo, 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 006/99 de 10/03/99.  

Bela Vista 2,28 456,00 

35 300 

COUVE-FLOR - unidade (cabeça) tamanho médio, 
primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas e com coloração uniforme, livres de terra 

nas folhas externas.  

Bela Vista 3,90 1.170,00 

36 50 

CREME DE CEBOLA - pacote de 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 

cebola, sal, gordura vegetal, malto dextrina, pimenta do 
reino preta, realçador de sabor glutamato monossódico, 
antiumectante dióxido de silício, corante caramelo IV e 

aromatizante.  

Arisco 3,05 152,50 

37 150 

DÚZIA DE OVO DE GALINHA -  embalado em caixa de 
papelão com 12 unidades, contendo a data de fabricação 

que não deve ser maior que 2 dias, 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, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 

17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

Granja 
Central 3,90 585,00 

38 150 

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.  

Lar 1,34 201,00 

39 100 

EXTRATO DE TOMATE - sachê de 1.020kg cada, 
embalagem secundária com 12 unidades, sem 

conservantes, de acordo com as NTA 02 e 32, duplos 
concentrados, preparado com frutos, maduros 

escolhidos, sãos, sem pele e sementes, isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso, 

podendo conter adição de 1 (um)% de açúcar e 5 
(cinco)% de cloreto de sódio, apresentando substância 
seca, menos cloreto de sódio, mínimo 33%pp, validade 

mínima de 12 meses.  

Ciafrios 3,95 395,00 

44 50 
FARINHA DE ROSCA - embalagem de 1kg, feita com pão 

de trigo triturado. 
Kipao 4,40 220,00 

45 20 
FOLHA DE LOURO - condimento, seco em folhas, pacote 

com 30grs. 
Della Torre 0,99 19,80 

46 100 
Farinha de trigo em grão para kibe, acondicionado em 
embalagem plástica. 1ª qualidade. Pacotes de 500gr. 

Amafil 2,70 270,00 

49 300 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO - sem osso, o 
produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo Ministério de Agricultura, possuir 
registro nos órgãos de inspeção sanitária, transporte 

fechado refrigerado conforme legislação vigente, o 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses no momento da entrega, para a entrega a 
embalagem secundária deverá ser em caixa com 17 

(dezessete) quilos e primária 2 (dois) quilos 
aproximadamente.  

Somave 7,69 2.307,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

28 200 

CEBOLA - pacote de 1 (um) quilo, 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 006/99 de 10/03/99.  

Bela Vista 2,28 456,00 

35 300 

COUVE-FLOR - unidade (cabeça) tamanho médio, 
primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas e com coloração uniforme, livres de terra 

nas folhas externas.  

Bela Vista 3,90 1.170,00 

36 50 

CREME DE CEBOLA - pacote de 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 

cebola, sal, gordura vegetal, malto dextrina, pimenta do 
reino preta, realçador de sabor glutamato monossódico, 
antiumectante dióxido de silício, corante caramelo IV e 

aromatizante.  

Arisco 3,05 152,50 

37 150 

DÚZIA DE OVO DE GALINHA -  embalado em caixa de 
papelão com 12 unidades, contendo a data de fabricação 

que não deve ser maior que 2 dias, 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, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 

17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

Granja 
Central 3,90 585,00 

38 150 

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.  

Lar 1,34 201,00 

39 100 

EXTRATO DE TOMATE - sachê de 1.020kg cada, 
embalagem secundária com 12 unidades, sem 

conservantes, de acordo com as NTA 02 e 32, duplos 
concentrados, preparado com frutos, maduros 

escolhidos, sãos, sem pele e sementes, isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso, 

podendo conter adição de 1 (um)% de açúcar e 5 
(cinco)% de cloreto de sódio, apresentando substância 
seca, menos cloreto de sódio, mínimo 33%pp, validade 

mínima de 12 meses.  

Ciafrios 3,95 395,00 

44 50 
FARINHA DE ROSCA - embalagem de 1kg, feita com pão 

de trigo triturado. 
Kipao 4,40 220,00 

45 20 
FOLHA DE LOURO - condimento, seco em folhas, pacote 

com 30grs. 
Della Torre 0,99 19,80 

46 100 
Farinha de trigo em grão para kibe, acondicionado em 
embalagem plástica. 1ª qualidade. Pacotes de 500gr. 

Amafil 2,70 270,00 

49 300 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO - sem osso, o 
produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo Ministério de Agricultura, possuir 
registro nos órgãos de inspeção sanitária, transporte 

fechado refrigerado conforme legislação vigente, o 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses no momento da entrega, para a entrega a 
embalagem secundária deverá ser em caixa com 17 

(dezessete) quilos e primária 2 (dois) quilos 
aproximadamente.  

Somave 7,69 2.307,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

50 300 

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADA - produto deverá ser de 
primeira qualidade, genuíno, congelado, acondicionado 

internamente em sacos plásticos lacrados, incolor, o 
produto dever ser registrado no órgão competente do 
Ministério da Agricultura, as embalagens devem estar 
íntegras, limpas, não devendo estar em contato com 
embalagens não sanitárias (jornais, papelão papel 

reciclado, plástico reciclado), a data de fabricação e 
validade do produto deverá estar em local visível na 
embalagem, assim como seu peso drenado, validade 
mínima de 06 meses, a temperatura do produto no 

momento da entrega não poderá ser superior a -18.ºC, 
embalagem de 500grs. 

Pescado 
Arapongas 15,70 4.710,00 

51 50 

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.  

Katuai 1,10 55,00 

52 30 
Frango inteiro congelado. Conforme registro no M.A.P.A. 

e S.I.F. - Por Kg 
Somave 4,98 149,40 

54 20 
GENGIBRE - raiz integrante da família das 
zingiberaceae, embalagem plástica de 1kg. 

Bela Vista 14,79 295,80 

55 50 

LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA : Linguiça; 
defumada; calabresa; preparada com carne não mista, 
toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, 

sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; mantida em temperatura e 

refrigeração adequada acondicionada em saco de 
polietileno,com validade mínima de 2 meses a contar da 
entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta-05(decreto 12.486 de 20/10/78),inst. Normativa 
nr.4,de 31/03/00,sda,e suas posteriores alterações; 

Embalagem de 1 Kg. 

Frimesa 12,45 622,50 

56 100 

LINGUIÇA TOSCANA - acondicionada em sacos de 
polietileno de 5 (cinco) quilos, devidamente fechados, 
carne e condimentos com aspecto normal, firme, sem 

umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e 
suas condições deverão estar de acordo com a NTA 05 

(decreto 12486 de 20/10/1978.  

Seara 9,25 925,00 

57 400 

LEITE CONDENSADO _ Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em 
lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não 
estufada, resistente, que garanta a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de 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. 

Peso aproximado 400g.  

Italac 2,58 1.032,00 

58 100 

LIMÃO TAITI - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, de aparência viçosa, cor 

verde de ótima qualidade, sem defeitos, intactos, firmes 
e bem desenvolvidos, deverão estar em conformidade 

com os itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 
10/03/99.  

Bela Vista 2,87 287,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

60 300 

LOMBO DE PORCO - pacote de 1quilo, congelado, 
limpo, embalado individualmente em plástico 

transparente e atóxico, acondicionado em caixas 
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Ribeiro 12,80 3.840,00 

62 100 

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.  

Soya 3,15 315,00 

63 80 

MACARRÃO PARAFUSO - pacote de 1kg, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de 

trigo comum enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), fécula de mandioca (1,6%), corantes naturais 

urucum e cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, 
deverão apresentar após o cozimento cortes soltos de 

consistência macia, porém não papa ou pegajosa, livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de 
animais e vegetais, embalagem primária sacos de 

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

Floriani 3,70 296,00 

64 250 

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 de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. com registro no ministério da 

agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500grs.  

Coamo 4,10 1.025,00 

65 50 

MASSA PARA LASANHA - pacote com 500 g. 
Ingredientes: Farinha de trigo especial, água, sal, ovos, 
fibra vegetal, vitamina C, beta caroteno equivalente a 

2000-400 UI de vitamina A por kg. Contém conservate 
propionato de cálcio.  

Floriani 4,60 230,00 

66 150 

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.  

Lar 1,28 192,00 

67 200 

MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, tipo 

branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau 
normal de evolução no tamanho, saber e cor própria da 

espécie, uniformes, frescas, sem casca, inteiras, sem 
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte 

possível de terra e corpos estranhos aderente à 
superfície externa e isentas de umidade de acordo com a 

Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 2,95 590,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

60 300 

LOMBO DE PORCO - pacote de 1quilo, congelado, 
limpo, embalado individualmente em plástico 

transparente e atóxico, acondicionado em caixas 
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Ribeiro 12,80 3.840,00 

62 100 

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.  

Soya 3,15 315,00 

63 80 

MACARRÃO PARAFUSO - pacote de 1kg, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de 

trigo comum enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), fécula de mandioca (1,6%), corantes naturais 

urucum e cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, 
deverão apresentar após o cozimento cortes soltos de 

consistência macia, porém não papa ou pegajosa, livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de 
animais e vegetais, embalagem primária sacos de 

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

Floriani 3,70 296,00 

64 250 

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 de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. com registro no ministério da 

agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500grs.  

Coamo 4,10 1.025,00 

65 50 

MASSA PARA LASANHA - pacote com 500 g. 
Ingredientes: Farinha de trigo especial, água, sal, ovos, 
fibra vegetal, vitamina C, beta caroteno equivalente a 

2000-400 UI de vitamina A por kg. Contém conservate 
propionato de cálcio.  

Floriani 4,60 230,00 

66 150 

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.  

Lar 1,28 192,00 

67 200 

MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, tipo 

branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau 
normal de evolução no tamanho, saber e cor própria da 

espécie, uniformes, frescas, sem casca, inteiras, sem 
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte 

possível de terra e corpos estranhos aderente à 
superfície externa e isentas de umidade de acordo com a 

Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 2,95 590,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

69 80 

MANDIOCA SALSA - pacote de 1 quilo, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverão ser procedentes 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. 

Bela Vista 6,89 551,20 

72 40 

MAÇÃ TIPO GALA OU FUJI - de primeira qualidade, 
fresca, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, 
firme, casca lisa, sem machucados, acondicionadas em 

sacos plásticos de 1kg.  

Bela Vista 3,99 159,60 

73 40 

MAMÃO FORMOSA - firme, com grau de 
amadurecimento médio, sem pontos machucados ou 
murchos, escuros ou com bolor, cor característica, 

acondicionados em sacos plásticos de 1kg.  

Bela Vista 2,99 119,60 

74 10 

ORÉGANO DESIDRATADO - constituído de folhas 
acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, 

sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, 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. De acordo com a rdc 

n°276/2005. Pacote com 150grs.  

Della Torre 3,75 37,50 

75 25 

ÓLEO REFINADO DE SOJA - caixa contendo 20 
unidades com 900ml 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 da entrega.  

Lar 51,60 1.290,00 

76 40 

PIMENTÃO VERDE - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e conformação 
uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 

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

Bela Vista 4,59 183,60 

78 25 

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.  

Frimesa 19,40 485,00 

84 100 

QUIABO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, liso, de boa 

qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano 
físico ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e 
cortes) de acordo com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 7,50 750,00 

85 25 

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, 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.  

Italac 19,70 492,50 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

87 240 

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.  

Bela Vista 2,29 549,60 

89 300 

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

(unidade - pés).  

Bela Vista 1,98 594,00 

90 500 

SALSA FRESCA - unidade (maço), talos e folhas inteiras, 
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, talos e 

folhas inteiras, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, maço com aproximadamente 300g (sem 

raízes), de acordo com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 0,99 495,00 

93 100 

VAGEM - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, curta, tipo extra AA, 

tamanho e coloração uniforme, livre de materiais 
terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundo de manuseio ou transporte de acordo 

com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 8,25 825,00 

94 600 

TOMATE - pacote de 1 (um) quilo, extra A, porte médio, 
firme intacto, embalados em sacos de polietileno 

transparente, 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 006/99 de 10/03/99.  

Bela Vista 2,85 1.710,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 28/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 356/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 20.921,00 (vinte mil e novecentos e vinte e um reais).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 



Órgão Oficial Nº 0465                       Quinta-feira, 29 de Janeiro de 2015                                     Pág. 

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

7
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: DAD Supermercados Ltda Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 29/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 356/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 3.917,70 (três mil, novecentos e dezessete reais e setenta 
centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: D Mille Industria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda Epp.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

22 500 

CARNE BOVINA ACÉM - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, tipo acém, cortada 
em pedaços, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios, no máximo 5 (cinco)% de gordura, suas 
condições deverão estar de acordo com as normas 

técnicas de alimentação, carne de primeira qualidade. 

Ribeiro 10,97 5.485,00 

29 600 

CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA - congelada, 
(a temperatura deve ser inferior a -18.ºC), aspecto próprio 

da espécie, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor 
próprios, embalagem em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade 

do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA e selo de inspeção SIM, SIE ou 

SIF, peso líquido máximo de 5kg por embalagem, deverá 
ser transportado em carro refrigerado ou em caixas de 
isopor em condições higiênicas ideais ao transporte. 

Granjeiro 5,78 3.468,00 

30 200 

CARNE BOVINA IN NATURA LAGARTO/POSTA BRANCA - 
cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos de 
polietileno pesando 1kg, devem conter selo de inspeção 
SIM, SIE ou SIF, embalado, com etiqueta informando 

peso, data de fabricação e validade. 

Ribeiro 15,89 3.178,00 

31 200 

CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA MINGA - peça 
inteira, carne de primeira qualidade, deve conter selo de 

inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos de 
polietileno transparente de até 2kg, atóxico, com etiqueta 

informando peso, data de fabricação e validade. 

Ribeiro 9,89 1.978,00 

32 150 

CARNE BOVINA IN NATURA COXÃO MOLE - proveniente 
da parte traseira, de primeira qualidade, deve conter o 
selo de inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos 

plásticos de polietileno transparente de até 02 (dois) quilos 
cada, atóxico, com etiqueta informando peso, data de 

fabricação e validade.  

Ribeiro 16,85 2.527,50 

33 50 
CHARQUE TIPO CARNE SECA TRASEIRO BOVINO, 
resfriada, primeira qualidade, deve conter o selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalagem de 500grs. 

Três Laços 21,49 1.074,50 

59 1.500 

LEITE PASTEURIZADO TIPO A - pacote com 1.000ml, 
padronizado, acondicionado em embalagem plástica de 

primeira qualidade, o produto deverá ter data de validade 
não inferior a 3 (três) dias.  

Vidativa 2,14 3.210,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

5 50 

ACHOCOLATADO EM PÓ - embalagem de 1kg, 
energizado com 9 vitaminas, produto de primeira 

linha, acondicionado em embalagem atóxica, 
ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite em 

pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, 
aroma imitação de baunilha, vitaminas e sal.  

Fancy 7,10 355,00 

7 90 

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.  

Ceasa 11,45 1.030,50 

8 60 

AMIDO DE MILHO - farinha feita do amido do 
milho, embalagem íntegra, de 500grs. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 9 meses da 
entrega. 

D’Mille 3,60 216,00 

34 50 
CANJICA - pacote de 01 quilo, constituída de grãos 

saudáveis e sem carunchos.  
Catemar 4,89 244,50 

40 70 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - pacote de 500 
(quinhentas) gramas,  grandes, amarelos, sem sal, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, , quantidade do 
produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.  

D’Mille 1,89 132,30 

41 40 

FARINHA DE TRIGO - pacote de 1 (um) quilo, 
especial sem fermento, embalada em sacos 

transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNPA.  

Marraquesh 2,83 113,20 

47 40 

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, 
fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, 
Transparentes, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA.  

Jajú 3,33 133,20 

48 50 

FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ - fermento 
biológico, seco, instantâneo composto de pirofosfato 

ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. Com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 38, 
de 1977. Embalagem com 250grs.  

D’Mille 4,80 240,00 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

5 50 

ACHOCOLATADO EM PÓ - embalagem de 1kg, 
energizado com 9 vitaminas, produto de primeira 

linha, acondicionado em embalagem atóxica, 
ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite em 

pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, 
aroma imitação de baunilha, vitaminas e sal.  

Fancy 7,10 355,00 

7 90 

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.  

Ceasa 11,45 1.030,50 

8 60 

AMIDO DE MILHO - farinha feita do amido do 
milho, embalagem íntegra, de 500grs. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 9 meses da 
entrega. 

D’Mille 3,60 216,00 

34 50 
CANJICA - pacote de 01 quilo, constituída de grãos 

saudáveis e sem carunchos.  
Catemar 4,89 244,50 

40 70 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - pacote de 500 
(quinhentas) gramas,  grandes, amarelos, sem sal, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, , quantidade do 
produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.  

D’Mille 1,89 132,30 

41 40 

FARINHA DE TRIGO - pacote de 1 (um) quilo, 
especial sem fermento, embalada em sacos 

transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNPA.  

Marraquesh 2,83 113,20 

47 40 

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, 
fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, 
Transparentes, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA.  

Jajú 3,33 133,20 

48 50 

FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ - fermento 
biológico, seco, instantâneo composto de pirofosfato 

ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. Com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 38, 
de 1977. Embalagem com 250grs.  

D’Mille 4,80 240,00 

Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

53 200 

GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS - com 
açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de 

corantes naturais. Acondicionada em sacos 
plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em 
caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Resolução - 
RE nº 60 de 2002. Caixa com peso aproximado 

85grs.  

Trisant 0,83 166,00 

61 100 

MACARRÃO ESPAGUETE - pacote de 1kg, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), 
farinha de trigo comum enriquecida com ferro e 
ácido fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 

corantes naturais urucum e cúrcuma, fabricada a 
partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas 

e de boa qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa, livre de matéria 

terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e 
vegetais, embalagem primária sacos de polietileno 
atóxico, resistentes, termossoldado, contendo peso 

líquido de 1kg, validade mínima de 8 meses.   

D’Mille 4,25 425,00 

79 50 
PAPEL FILME - de PVC, para uso culinário, 

embalagem medindo 28cm x 30mts.  
Flexi Filme 4,75 237,50 

80 30 
PAPEL ALUMÍNIO - de uso culinário, medindo 

30cmx15mts.  
Real Pack 4,45 133,50 

82 20 

POLVILHO AZEDO - proveniente do amido de 
mandioca, embalagem de 500grs, fabricado a partir 
de matérias-primas sãs e limpas, livre de matéria 

terrosa e vegetais, embalagem de 500grs.  

Stival 3,20 64,00 

83 20 

POLVILHO DOCE - proveniente do amido de 
mandioca, embalagem de 500grs, fabricado a partir 
de matérias-primas sãs e limpas, livre de matéria 

terrosa e vegetais, embalagem com 500grs.  

Stival 3,25 65,00 

86 50 
QUEIJO PARMESÃO RALADO - pacote com 50grs, 
ralado, com validade especificada na embalagem. 

Selete 1,78 89,00 

91 100 
SAL FINO E IODADO (contendo cloreto de sódio) - 
pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-umectante, 

auui, conforme legislação vigente.  
Pop 1,13 113,00 

92 50 
SAGU - tipo 1, embalagem de plástico resistente e 

transparente contendo 500grs, com data de 
fabricação e validade mínima de 06 meses.  

Catemar 3,20 160,00 

 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 30/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 356/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 5.198,10 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e dez 
centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: Invicta Alimentos Ltda Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

4 400 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, pacote de 5 quilos, 
de acordo com as NTA 02 e 33, longo fino, 

constituído de grãos saudáveis permitindo-se 
apenas até 5% de grãos quebrados de acordo 

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

de 6 meses, com certificado de classificação.  

Nutrimais 8,94 3.576,00 

14 50 
Batata palha crocante sequinha, embalagem de 
500gr, ingredientes: batata, gordura vegetal e 

sal. Não contem glúten. 

Sabor da 
Batata 8,58 429,00 

17 100 

BISCOITO DE MAISENA SEM GORDURA TRANS 
- pacotes de 400 gramas, ingredientes: farinha 

de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar 

invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e 

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

aromatizante, contém glúten, massa bem 
assada, sem recheio e sem cobertura, cor, cheiro 
e sabor próprios, validade mínima de 6 meses.  

Festiva 2,89 289,00 

43 200 

FEIJÃO PRETO - tipo 1, sem caruncho e 
presença de grãos mofados, pedras e outras 
sujidades, em embalagem plástica de 1kg, 

validade de no mínimo 6 meses após a data da 
entrega. 

Broto Forte 3,89 778,00 

68 20 
MOLHO DE SOJA - molho fabricado a partir de 

uma mistura de grãos de soja fermentados, 
embalgem de 1 litro.  

Dusul 5,13 102,60 

81 50 
PALITO DE MADEIRA - formato roliço, para 

higiene dental, medindo 6cm de comprimento, 
caixa com 100 unidades.  

Paraná 0,47 23,50 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 117/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 86/14, homologado em 29/04/2014.
Valor Homologado: R$ 14.010,00 (quatorze mil e dez reais)
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de Gráfica para Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura
Empresa: Grafica E Editora Fmr Ltda – Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 118/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 86/14, homologado em 29/04/2014.
Valor Homologado: R$ 1.780,00 (um mil e setecentos e oitenta reais)
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de Gráfica para Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura
Empresa: Gráfica E Editora Evolução Ltda – Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 119/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 101/14, homologado em 
29/04/2014.
Valor Homologado: R$ 113.497,74 (cento e treze mil e quatrocentos e noventa e 
sete reais e setenta e quatro centavos).
Objeto: o Aquisição de ferramentas, material de proteção individual, material 
para manutenção de bens móveis e imóveis
Empresa: J Meira & Cia Ltda Epp

 
 
 
 

 
 Item Qtde Especificações Valor unitário 

registrado (R$) 
Valor total 
(R$) 

1 1 

Serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 23 x 
11,5cm, 90 gramas com logo marca da Prefeitura de 

Cianorte e com os seguintes dizeres: Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e respectivo endereço. 4x4 cores. 

580,00 580,00 

2 1 

Serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 28 x 
20cm, 90 gramas com logo marca da Prefeitura de 

Cianorte e com os seguintes dizeres: Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e respectivo endereço. 4x4 cores. 

1.250,00 1.250,00 

3 1 
Serviço de confecção de 2000 unidades de certificados 

PROERD, tamanho A4 (21x29,7cm), 180g, 4x0 cor, arte 
inclusa. 

340,00 340,00 

4 1 

Serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 34 x 
24 cm, 90 gramas com logo marca da Prefeitura de 

Cianorte e com os seguintes dizeres: Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e respectivo endereço. 4x4 cores. 

1.600,00 1.600,00 

6 1 

Serviço de confecção de 5.000 papeis para Certificados - 
tamanhos A4 210 x 297 mm - 180 gramas - Cabeçalho: 
Governo Municipal - Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura - com logo e marca d`água - arte inclusa. 4x0 
cores. 

580,00 580,00 

7 1 

Serviço de confecção de 2.000 unidades de cartilhas: 
"PROERD - Uma visão de suas decisões"; interno 64 

páginas, sulfite 75 g, 1x1 cores; capa couche 230 
gramas, 4x4 cores, aberto 30 x 44 cm; fechado 30 x 22 

cm. Arte inclusa. 

4.000,00 4.000,00 

8 1 

Serviço de confecção de 3.000 pastas - tamanho 22,5 x 
31,5; Fechada, papel triplex 350 gramas, bolsa, 

laminação fosca. Arte inclusa, com logo marca da 
Prefeitura de Cianorte, marca d água e fotos do Cinturão 

Verde. 4x0 cores. 

3.100,00 3.100,00 

9 1 
Serviço de confecção de 1.000 unidades de capas para 

processos de pagamento, na cor branca, tamanho 32x43 
cm aberto, 32x21,5 cm fechado, papel 90g. 

140,00 140,00 

10 1 
Serviço de confecção de 3.000 unidades de bandeira, 

tamanho 21x14,5 cm, papel couche 90g, 4x4 cores, arte 
inclusa.  

270,00 270,00 

11 1 
Serviço de confecção de 10.000 unidades de panfletos 

15x21cm, couche, 115gr, sendo 5 artes diferentes, 
retirados no prazo de 12 meses. Arte inclusa. 

1.100,00 1.100,00 

12 1 
Serviços de confecção de 1.000 unidades de cartazes 
31x45cm, couche, 115gr, sendo 5 artes diferentes, 

retirados no prazo de 12 meses. Arte inclusa. 
1.050,00 1.050,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) 

5 1 

Serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 
36 x 26 cm, 90 gramas com logo marca da 

Prefeitura de Cianorte e com os seguintes dizeres: 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 

respectivo endereço. 4x4 cores. 

1.780,00 1.780,00 

 

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

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

Lote: 1 Material de uso comum. 

1 40 
Capa de Chuva, tamanho médio, grande e extra 

grande, tipo motoqueiro com calça e jaqueta, material 
PVC com interior forrado.  

52,92 2.116,80 Kapri 

2 35 
Capas de chuva comum, nos tamanhos médio, 

grande, material PVC e forrada. 24,37 852,95 Solda capa 

3 15 
Capas de chuva comum, tamanha extra grande, 

material PVC forrada. 24,37 365,55 Solda capa 

4 30 

Carriola, material caçamba chapa aço, material chassi 
tudo aço com luva para proteção das mãos, material 

pés chapa aço repuxada, material travessa chapa aço, 
quantidade roda 1, material da roda aço, tipo pneu 

com câmara, medida do pneu 3,25 X 8 pol, 
capacidade mínima da caçamba 60 l. 

104,43 3.132,90 Fischer 

5 12 
Lanterna à pilha, material pvc - cloreto de polivinila, 
quantidade de pilhas 2, tamanho da pilha grande. 30,30 363,60 Everady 

6 40 Pneu de carriola, medida 3,25 X 8 pol, com 02 lonas. 14,69 587,60 Levorin 

7 45 Câmara de ar para pneu de carriola, medida 08". 7,68 345,60 Levorin 

8 20 

Torquês, material corpo aço forjado e temperado, tipo 
armador, tipo acabamento oxidado, tamanho 13", 
características adicionais meio corte, mandíbulas 

lixadas. 

58,61 1.172,20 corneta 

9 40 

Enxada, material aço alto carbono 1070, material 
encaixe cabo ferro fundido, largura 30 cm, altura 18 

cm, peso 2,50 lb, tipo duas caras, material cabo 
madeira, comprimento mínimo do cabo 160 cm. 

14,96 598,40 Paraboni 

10 30 

Enxadão, material aço alto carbono 1070, material 
encaixe cabo ferro fundido, com cabo de madeira de 
130 cm, peso 3 lb, características adicionais estreito, 

largura 15 cm, altura 21 cm. 

30,15 904,50 Paraboni 

11 35 
Pá comum, tipo cantos retos, material aço, com cabo 

de madeira, aplicação serviços de construção em geral, 
tamanho 4. 

28,37 992,95 Metisa 

12 30 
Pá comum, tipo bico, material aço, com cabo de 

madeira, aplicação serviços de construção em geral, 
tamanho 4. 

28,37 851,10 metisa 

13 30 

Cavadeira manual, tipo dupla pá e articulada, com 
pás de metal em formato arredondado e cabo de 

madeira com tamanho não inferior a 1,50m e não 
superior a 2,0 m. 

76,93 2.307,90 Caioli 

14 12 
Chibanca, material aço carbono, aplicação construção 

civil. 35,28 423,36 Paraboni 

15 20 
Marreta, material aço forjado e temperado, material 

cabo madeira, peso 1,0 kg. 16,98 339,60 Fmb 

16 10 
Marreta, material aço forjado e temperado, material 

cabo madeira, peso 5,0 kg. 83,39 833,90 Fmb 

17 6 
Marreta, material aço forjado e temperado, material 

cabo madeira, peso 10,0 kg. 159,42 956,52 Fmb 

18 30 
Martelo, material aço forjado, material cabo madeira 

marfim, tipo unha, tamanho 27. 24,29 728,70 Monfort 

19 40 
Desempenadeira manual, material plástico, 

comprimento 30 cm, largura 17 cm, aplicação massa, 
características adicionais lisa/sem dente. 

5,68 227,20 Max 

20 25 
Desempenadeira manual, material aço, comprimento 

40 cm, largura 12 cm, aplicação massa, 
características adicionais lisa/sem dente. 

15,88 397,00 Cortag 

21 20 
Colher de pedreiro, material aço temperado, tamanho 

8 pol, material cabo madeira, características 
adicionais chapisco, cabo soldado, canto reto. 

13,73 274,60 Bellota 

22 12 
Serrote profissional, material lâmina aço alto carbono, 

tratamento superficial temperado e lixado, tipo 41,69 500,28 Nicholson 

travado, material cabo madeira, tamanho 24 pol. 

23 20 
Talhadeira, material aço, tipo plano, medidas 3/4 X 
14 pol, características adicionais com apunhadura. 49,21 984,20 Famastil 

24 25 
Facão, material lâmina aço, material cabo 

polipropileno, comprimento 14 pol, tipo para mato, 
sem bainha. 

15,81 395,25 Tramontina 

25 8 Tesoura para corte de chapa de ferro, tamanho 12 pol. 102,79 822,32 corneta 

26 15 

Alicate universal, material forjado em aço cromo 
vanádio, tipo profissional, material cabo plástico, tipo 

cabo isolado 1.000 volts, tipo corte temperado por 
indução, comprimento 8 pol. 

60,96 914,40 belzer 

27 10 
Alicate de pressão, material ferro, tratamento 

superficial aço niquelado, mordente inferior curvo, 
abertura da boca 28, tamanho 10 pol. 

40,26 402,60 Gedore 

28 8 

Alicate bico, material aço cromo vanádio, acabamento 
superficial fosfatizado, tipo meia-cana longo, tipo cabo 

isolado 1.000 volts, comprimento 6.1/2", 
características adicionais bico reto com isolamento. 

15,18 121,44 Robust 

29 12 
Picareta, material ferro, com cabo de madeira, tipo 

comum. 33,59 403,08 Paraboni 

30 15 
Ponteiro, material aço, comprimento 12 pol, diâmetro 

¾ pol, aplicação serviços gerais. 40,57 608,55 Paceta 

31 10 
Machado para madeira, material aço forjado, peso 3,5 
lb , características adicionais com cabo, material cabo 

madeira, comprimento cabo 1m. 
45,92 459,20 Paraboni 

32 20 Forcado, com quatro dentes, reto, ½ pol, reforçado. 30,52 610,40 Paraboni 

33 4 
Sargento, tipo grampo de fixação, 12/120 cm, 

aplicação carpinteiro. 117,58 470,32 Biehl 

34 4 Ferro de pua, medidas 5/16 pol X 8 pol. 27,15 108,60 Irwin 

35 20 
Formão, material corpo cromo vanádio, material cabo 

madeira, bitola ¼ pol. 13,62 272,40 Tramontina 

36 20 
Formão, material corpo cromo vanádio, material cabo 

madeira, bitola ½ pol. 13,95 279,00 Tramontina 

37 20 
Formão, material corpo cromo vanádio, material cabo 

madeira, bitola 1 pol. 16,16 323,20 Tramontina 

38 20 
Formão, material corpo cromo vanádio, material cabo 

madeira, bitola 1 1/2 pol. 19,82 396,40 Tramontina 

39 20 
Foice, material aço, com cabo, tratamento superficial 

pintura envernizada, tipo fechada, leve. 19,30 386,00 Tramontina 

40 30 
Rastelo de metal, com abertura regulável, cabo de 

madeira, para utilização em lavoura/serviços pesado. 27,92 837,60 Biehl 

41 40 
Rastelo de plástico, com abertura fixa, cabo de 

madeira, para utilização em jardins/serviço leve. 8,12 324,80 Famastil 

42 20 
Metro dobrável, material madeira, tipo graduação 
simples, comprimento 2 m, tipo sistema medição 

decimal. 
9,26 185,20 Bambu 

43 20 
Nível bolha, material corpo alumínio, tipo bolha 

retificada, comprimento 18 pol, quantidade e posição 
das bolhas: 2 de prumo/1 de nível. 

18,81 376,20 Bellota 

44 20 

Arco serra, lâmina serra standard 12 pol, material 
cabo polipropileno, tratamento superficial niquelado, 

tamanho 12 pol, tipo regulável, características 
adicionais profundidade de corte de 90 mm. 

9,35 187,00 Biehl 

45 100 
Lâmina serra, material aço rápido, comprimento 12 

pol, largura ½ pol, aplicação serrar metais/arco serra. 4,79 479,00 Starret 

46 20 
Esquadro, tipo fixo, material régua aço, material cabo 
alumínio, comprimento régua 10 pol, tipo graduação 

dupla, tipo sistema medição decimal e inglês. 
14,08 281,60 monfort 

47 15 
Prumo, material metal, características adicionais 

cordão nylon e calço guia madeira, aplicação 
verificação prumo de parede, peso 500 g. 

18,37 275,55 monfort 

48 50 
Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo 

madeira, aplicação limpeza em geral. 6,75 337,50 Locateli 

49 50 
Vassourão de piaçava, comprimento de 40 cm, 

formato retangular, com cabo de madeira, 14,37 718,50 Locateli 

característica adicionais utilização em 
terreiro/varrição. 

50 60 
Metro de mangueira hidráulica, diâmetro interno 1/4 

pol, diâmetro externo 6,30 mm, material plástico, 
aplicação medição de nível, tipo incolor/cristal. 

1,12 67,20 Ibira 

51 25 
Trena, material aço, largura lâmina 19 mm, 
comprimento 5 m, características adicionais 

mecanismo trava/destrava por botão. 
12,84 321,00 lufkin 

52 20 
Trena, material fibra de vidro, largura lâmina 10 mm, 
comprimento 50 m, características adicionais estojo 

anatômico com manivela dobrável. 
52,05 1.041,00 Ecoffer 

53 20 

Lima chata, sem cabo, tipo bastarda, comprimento 08 
pol, uso desbaste rápido, materiais ferrosos/não 

ferrosos, aplicação limagem ferramentas mecânicas e 
ferramentaria, características adicionais ambas as 

faces com picado duplo e cantos com picado. 

28,45 569,00 Kef 

54 25 

Lima chata, sem cabo, tipo murça, comprimento 08 
pol, uso desbaste rápido, materiais ferrosos/não 

ferrosos, aplicação limagem ferramentas mecânicas e 
ferramentaria, características adicionais ambas as 

faces com picado duplo e cantos com picado. 

34,77 869,25 Kef 

55 20 
Lima, sem cabo, tipo murça, formato triangular, 

comprimento 4 ½" , características adicionais com 
picado duplo. 

22,36 447,20 Kef 

56 30 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça 

arame galvanizado, capacidade 12 litros, para 
utilização em construção/transporte de concreto. 

6,57 197,10 Metasul 

57 20 
Linha de nylon, comprimento 100 m, espessura 0,80 

mm, cor branca, para uso em construção. 15,61 312,20 Dourado 

58 1.600 
Metros quadrados de lona plástica, espessura 200 

micra, largura 8 m, cor preta, aplicação cobertura e 
proteção. 

2,00 3.200,00 Agrolonas 

59 100 
Quilograma de corda, material sisal, tipo torcida 

200/1, características adicionais: peso aproximado de 
10 kg por rolo. 

8,31 831,00 Riomar 

60 50 
Quilograma de corda, material 100% polipropileno, 

tipo trançada, diâmetro 14 mm, cor branca. 23,39 1.169,50 Riomar 

61 50 
Quilograma de corrente de metal polido, tipo elo curto 

6,0 mm. 16,84 842,00 s. raphael 

62 100 
Metros de Mangueira jardim, material pvc siliconado e 
reforçado, diâmetro ½ pol, espessura 2 mm, pressão 

máxima 6 bar, cor vermelha. 
2,97 297,00 pabovi 

63 30 
Garrafa térmica, material plástico revestido com fibra, 
capacidade 5 l, características adicionais com tampa 

de rosca. 
33,26 997,80 Termolar 

64 100 

Metros cabo de aço, apresentação arame, tratamento 
superficial polido, tipo alma de fibra, bitola 5/8", 

aplicação teste de carga e manobra de peso, 
características adicionais classificação 6 x 25, flexível, 

pré-formado. 

19,38 1.938,00 Cimaf 

65 50 
Argola, material ferro galvanizado, aplicação fixação 
cabo de aço, características adicionais capacidade de 

no mínimo 5 toneladas. 
16,92 846,00 Staines 

66 70 
Abraçadeira, material metal galvanizado, tipo clipe, 

aplicação fixação cabo de aço, características 
adicionais tamanho 5/8". 

7,11 497,70 Abbyn 

67 50 
Gancho em material aço forjado, para utilização em 
cabo de aço, com capacidade de 5 toneladas, sem 

trava. 
55,63 2.781,50 Koloski 

68 20 

Cabo de madeira comum para enxada, com 
comprimento não inferior a 1,6 m e não superior a 

1,80 m, diâmetro não inferior a 4 cm e não superior a 
6 cm. 

6,15 123,00 Brasil 

69 20 

Cabo de madeira comum para enxadão, com 
comprimento não inferior a 1,10 m e não superior a 

1,40 m, diâmetro não inferior a 4 cm e não superior a 
6 cm. 

6,15 123,00 Brasil 
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característica adicionais utilização em 
terreiro/varrição. 

50 60 
Metro de mangueira hidráulica, diâmetro interno 1/4 

pol, diâmetro externo 6,30 mm, material plástico, 
aplicação medição de nível, tipo incolor/cristal. 

1,12 67,20 Ibira 

51 25 
Trena, material aço, largura lâmina 19 mm, 
comprimento 5 m, características adicionais 

mecanismo trava/destrava por botão. 
12,84 321,00 lufkin 

52 20 
Trena, material fibra de vidro, largura lâmina 10 mm, 
comprimento 50 m, características adicionais estojo 

anatômico com manivela dobrável. 
52,05 1.041,00 Ecoffer 

53 20 

Lima chata, sem cabo, tipo bastarda, comprimento 08 
pol, uso desbaste rápido, materiais ferrosos/não 

ferrosos, aplicação limagem ferramentas mecânicas e 
ferramentaria, características adicionais ambas as 

faces com picado duplo e cantos com picado. 

28,45 569,00 Kef 

54 25 

Lima chata, sem cabo, tipo murça, comprimento 08 
pol, uso desbaste rápido, materiais ferrosos/não 

ferrosos, aplicação limagem ferramentas mecânicas e 
ferramentaria, características adicionais ambas as 

faces com picado duplo e cantos com picado. 

34,77 869,25 Kef 

55 20 
Lima, sem cabo, tipo murça, formato triangular, 

comprimento 4 ½" , características adicionais com 
picado duplo. 

22,36 447,20 Kef 

56 30 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça 

arame galvanizado, capacidade 12 litros, para 
utilização em construção/transporte de concreto. 

6,57 197,10 Metasul 

57 20 
Linha de nylon, comprimento 100 m, espessura 0,80 

mm, cor branca, para uso em construção. 15,61 312,20 Dourado 

58 1.600 
Metros quadrados de lona plástica, espessura 200 

micra, largura 8 m, cor preta, aplicação cobertura e 
proteção. 

2,00 3.200,00 Agrolonas 

59 100 
Quilograma de corda, material sisal, tipo torcida 

200/1, características adicionais: peso aproximado de 
10 kg por rolo. 

8,31 831,00 Riomar 

60 50 
Quilograma de corda, material 100% polipropileno, 

tipo trançada, diâmetro 14 mm, cor branca. 23,39 1.169,50 Riomar 

61 50 
Quilograma de corrente de metal polido, tipo elo curto 

6,0 mm. 16,84 842,00 s. raphael 

62 100 
Metros de Mangueira jardim, material pvc siliconado e 
reforçado, diâmetro ½ pol, espessura 2 mm, pressão 

máxima 6 bar, cor vermelha. 
2,97 297,00 pabovi 

63 30 
Garrafa térmica, material plástico revestido com fibra, 
capacidade 5 l, características adicionais com tampa 

de rosca. 
33,26 997,80 Termolar 

64 100 

Metros cabo de aço, apresentação arame, tratamento 
superficial polido, tipo alma de fibra, bitola 5/8", 

aplicação teste de carga e manobra de peso, 
características adicionais classificação 6 x 25, flexível, 

pré-formado. 

19,38 1.938,00 Cimaf 

65 50 
Argola, material ferro galvanizado, aplicação fixação 
cabo de aço, características adicionais capacidade de 

no mínimo 5 toneladas. 
16,92 846,00 Staines 

66 70 
Abraçadeira, material metal galvanizado, tipo clipe, 

aplicação fixação cabo de aço, características 
adicionais tamanho 5/8". 

7,11 497,70 Abbyn 

67 50 
Gancho em material aço forjado, para utilização em 
cabo de aço, com capacidade de 5 toneladas, sem 

trava. 
55,63 2.781,50 Koloski 

68 20 

Cabo de madeira comum para enxada, com 
comprimento não inferior a 1,6 m e não superior a 

1,80 m, diâmetro não inferior a 4 cm e não superior a 
6 cm. 

6,15 123,00 Brasil 

69 20 

Cabo de madeira comum para enxadão, com 
comprimento não inferior a 1,10 m e não superior a 

1,40 m, diâmetro não inferior a 4 cm e não superior a 
6 cm. 

6,15 123,00 Brasil 

70 30 
Cabo de madeira comum para pá, com comprimento 

não inferior a 1,3 m e não superior a 1,60 m, diâmetro 
não inferior a 4 cm e não superior a 6 cm. 

6,15 184,50 Brasil 

71 10 
Extensão para bomba de graxa, material flexível, 

comprimento 300 mm. 19,98 199,80 Haltbar 

72 20 
Bico para engraxador, material metalico, cor preto, 

com válvula, medida 1/8 pol. 7,26 145,20 Haltbar 

73 50 
Bico para engraxador, material metálico, cor preto, 

com válvula, medida 1/8 pol, características 
adicionais reforçado. 

9,32 466,00 Haltbar 

74 30 
Cadeado, material latão maciço, material haste aço 

inoxidável, cor amarela, característica adicional: 
tamanho 25. 

10,12 303,60 Pado 

75 30 
Cadeado, material latão maciço, material haste aço 

inoxidável, cor amarela, característica adicional: 
tamanho 30. 

11,04 331,20 Pado 

76 30 
Cadeado, material latão maciço, material haste aço 

inoxidável, cor amarela, característica adicional: 
tamanho 40. 

8,45 253,50 Pado 

77 30 
Cadeado, material latão maciço, material haste aço 

inoxidável, cor amarela, característica adicional: 
tamanho 50. 

26,50 795,00 Pado 

78 20 

Óleo anticorrosivo, estado físico líquido límpido, cor 
âmbar, composição aditivos 

anticorrosivos/hidrocarbonetos/desingripantes, 
aplicação proteção de ferramenta comum, precisão ou 

geral, características adicionais: lata de 300 ml. 

8,06 161,20 White lub 

79 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 10X10, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

15,94 637,60 Gerdau 

80 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 12X12, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

11,32 452,80 Gerdau 

81 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 13X15, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

10,46 418,40 Gerdau 

82 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 15X15, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

9,65 386,00 Gerdau 

83 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 15X18, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

9,65 386,00 Gerdau 

84 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redondo, bitola 

com cabeça 14X21, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

9,15 366,00 Gerdau 

85 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redondo, bitola 

com cabeça 17X21, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

8,79 351,60 Gerdau 

86 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 18X24, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

8,37 334,80 Gerdau 

87 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 18X27, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

8,37 334,80 Gerdau 

88 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 18X30, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

8,37 334,80 Gerdau 

89 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 22X42, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

8,37 334,80 Gerdau 

90 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 22X48 mm, acondicionado em embalagem 
de 1 kg. 

8,37 334,80 Gerdau 

91 100 

Prego para telha, material corpo arame para prego, 
material cabeça chapa metálica estampada, tipo corpo 
helicoidal, tipo ponta diamante, tratamento superficial 
galvanizado eletrolítico, bitola 18 x 27 mm, material 

vedação anel borracha flexível, aplicação telha 
fibrocimento, acondicionado em embalagem de ½ kg. 

10,42 1.042,00 Gerdau 

92 30 
Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, 

dureza carga 2, características adicionais tipo 
carpinteiro, material carga grafite. 

2,21 66,30 Faber castel 

Lote: 2 Ferramentas. 

1 6 Chave Cano/Grifo 12". 28,22 169,32 Loyal 

2 6 Chave Cano/Grifo 18". 53,32 319,92 Loyal 

3 8 

Maleta ferramentas, material chapa aço, acabamento 
superficial pintura eletrostática, tamanho grande, 

quantidade gavetas 3, características adicionais tipo 
caixa sanfona. 

46,06 368,48 Marcon 

4 6 Chave Cano/Grifo 36". 253,68 1.522,08 Loyal 

5 6 Jogo Chave Allen Longa - 1.5 a 10.0. 52,43 314,58 Irwin 

6 6 Jogo Chave fixa - 06 a 32 mm. 178,13 1.068,78 Robust 

7 6 Jogo Chave fixa - 1/4" a 1 1/4". 121,60 729,60 Robust 

8 6 Jogo Chave combinada - 06 a 32 mm. 250,92 1.505,52 Robust 

9 6 Jogo Chave combinada  - 1/4" a 1 1/4". 287,67 1.726,02 Robust 

10 6 Jogo Chave soquete 3/4 - 22 a 50 mm. 857,43 5.144,58 Gedore 

11 6 Jogo Chave soquete 1/2 - 12 a 32mm D26EM. 453,57 2.721,42 Robust 

12 2 Chave de roda s/ cabo 38 x 21. 79,83 159,66 Cestari 

13 2 Chave de roda s/ cabo 27 x 33 82,94 165,88 Cestari 

14 4 Saca Polia 02 Garras nº 03. 256,13 1.024,52 Gedori 

15 4 Saca Polia  03 Garras nº 02. 264,59 1.058,36 Gedori 

16 2 Saca Polia 03 Garras nº 04. 477,65 955,30 Gedori 

17 4 Chave de roda s/ cabo 30 x 27. 77,94 311,76 Cestari 

18 2 Chave de roda s/ cabo 30 x 32. 82,77 165,54 Cestari 

19 2 Chave de roda s/ cabo 36 x 27. 81,15 162,30 Cestari 

20 2 Chave de roda s/ cabo 32 x 27. 76,78 153,56 Cestari 

21 4 Jogo Chave Allen curta "B" - 1.5 a 10.0. 28,30 113,20 Irwin 

22 2 Chave de Roda s/ cabo 32 x 33. 76,91 153,82 Cestari 

Lote: 3 Material permanente. 

1 4 
Furadeira, tipo profissional, potência mínima 650 W, 

tamanho do mandril ½ pol, tensão alimentação 
110/127 V, velocidade 2000 a 2500 rpm. 

308,63 1.234,52 Makita 

2 3 Macaco, tipo garrafa profissional 20.0 Toneladas. 238,50 715,50 Bovenau 

3 2 

Escada extensível de madeira, capacidade até 120 kg, 
tipo sapata larga e de borracha, tipo degraus (3/4 pol 
x 5/8 pol), quantidade mínima de degraus 31, altura 

atingível mínima de 8,5 m. 

892,60 1.785,20 Paraná 

4 4 

Escada retrátil/dobrável, material alumínio, número 
degraus 5, revestimento degraus borracha 

antiderrapante, tipo pintura epoxi, tipo degraus 
articuláveis, altura de aproximadamente 1,50 m, 
características adicionais pés anti-derrapantes, 

sapatas borracha, travamento, uso geral. 

129,78 519,12 Austep 

89 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 22X42, acondicionado em embalagem de 
1 kg. 

8,37 334,80 Gerdau 

90 40 

Prego, material aço, tratamento superficial 
galvanizado, tipo prego com cabeça redonda, bitola 

com cabeça 22X48 mm, acondicionado em embalagem 
de 1 kg. 

8,37 334,80 Gerdau 

91 100 

Prego para telha, material corpo arame para prego, 
material cabeça chapa metálica estampada, tipo corpo 
helicoidal, tipo ponta diamante, tratamento superficial 
galvanizado eletrolítico, bitola 18 x 27 mm, material 

vedação anel borracha flexível, aplicação telha 
fibrocimento, acondicionado em embalagem de ½ kg. 

10,42 1.042,00 Gerdau 

92 30 
Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, 

dureza carga 2, características adicionais tipo 
carpinteiro, material carga grafite. 

2,21 66,30 Faber castel 

Lote: 2 Ferramentas. 

1 6 Chave Cano/Grifo 12". 28,22 169,32 Loyal 

2 6 Chave Cano/Grifo 18". 53,32 319,92 Loyal 

3 8 

Maleta ferramentas, material chapa aço, acabamento 
superficial pintura eletrostática, tamanho grande, 

quantidade gavetas 3, características adicionais tipo 
caixa sanfona. 

46,06 368,48 Marcon 

4 6 Chave Cano/Grifo 36". 253,68 1.522,08 Loyal 

5 6 Jogo Chave Allen Longa - 1.5 a 10.0. 52,43 314,58 Irwin 

6 6 Jogo Chave fixa - 06 a 32 mm. 178,13 1.068,78 Robust 

7 6 Jogo Chave fixa - 1/4" a 1 1/4". 121,60 729,60 Robust 

8 6 Jogo Chave combinada - 06 a 32 mm. 250,92 1.505,52 Robust 

9 6 Jogo Chave combinada  - 1/4" a 1 1/4". 287,67 1.726,02 Robust 

10 6 Jogo Chave soquete 3/4 - 22 a 50 mm. 857,43 5.144,58 Gedore 

11 6 Jogo Chave soquete 1/2 - 12 a 32mm D26EM. 453,57 2.721,42 Robust 

12 2 Chave de roda s/ cabo 38 x 21. 79,83 159,66 Cestari 

13 2 Chave de roda s/ cabo 27 x 33 82,94 165,88 Cestari 

14 4 Saca Polia 02 Garras nº 03. 256,13 1.024,52 Gedori 

15 4 Saca Polia  03 Garras nº 02. 264,59 1.058,36 Gedori 

16 2 Saca Polia 03 Garras nº 04. 477,65 955,30 Gedori 

17 4 Chave de roda s/ cabo 30 x 27. 77,94 311,76 Cestari 

18 2 Chave de roda s/ cabo 30 x 32. 82,77 165,54 Cestari 

19 2 Chave de roda s/ cabo 36 x 27. 81,15 162,30 Cestari 

20 2 Chave de roda s/ cabo 32 x 27. 76,78 153,56 Cestari 

21 4 Jogo Chave Allen curta "B" - 1.5 a 10.0. 28,30 113,20 Irwin 

22 2 Chave de Roda s/ cabo 32 x 33. 76,91 153,82 Cestari 

Lote: 3 Material permanente. 

1 4 
Furadeira, tipo profissional, potência mínima 650 W, 

tamanho do mandril ½ pol, tensão alimentação 
110/127 V, velocidade 2000 a 2500 rpm. 

308,63 1.234,52 Makita 

2 3 Macaco, tipo garrafa profissional 20.0 Toneladas. 238,50 715,50 Bovenau 

3 2 

Escada extensível de madeira, capacidade até 120 kg, 
tipo sapata larga e de borracha, tipo degraus (3/4 pol 
x 5/8 pol), quantidade mínima de degraus 31, altura 

atingível mínima de 8,5 m. 

892,60 1.785,20 Paraná 

4 4 

Escada retrátil/dobrável, material alumínio, número 
degraus 5, revestimento degraus borracha 

antiderrapante, tipo pintura epoxi, tipo degraus 
articuláveis, altura de aproximadamente 1,50 m, 
características adicionais pés anti-derrapantes, 

sapatas borracha, travamento, uso geral. 

129,78 519,12 Austep 

5 2 
Ferro elétrico de solda, potência 320 W, tensão 127 V, 

aplicação serviços de manutenção, formato ponta 
machadinha. 

207,22 414,44 Fame 

6 1 
Compressor de ar 10 pés 140 libras 100 litros 2CV 

monofásico - ATG 10/100 2.540,88 2.540,88 Motomil 

7 2 

Macaco hidraulico manual tipo jacaré especial p/ 
caminhões porte médio capacidade 10,0 toneladas 

comprimento 2150mm largura 215mm altura mínima 
230mm altura máxima 650mm peso 150 kg rodas de 

ferro fundido. 

2.731,52 5.463,04 Bovenau 

8 4 
Ferro elétrico de solda, potência 70 W, tensão 127 V, 

aplicação serviços de manutenção, formato ponta 
cônico reto, tipo ponta removível. 

67,73 270,92 fame 

Lote: 4 Equipamento de proteção individual. 

1 100 

Fita sinalização, material plástico vinílico, tipo fixação 
suspensa, comprimento 200 m, largura 0,07 m, cor 
preta e amarela, aplicação isolamento e segurança, 

características adicionais: acondicionada em rolos de 
200 m. 

7,71 771,00 Plastcor 

2 80 

Cone sinalização, material composto sintético, altura 
750 mm, largura da base quadrada 400 mm, cor 
preta/laranja, características adicionais zebrado, 

aplicação canalização de tráfego. 

9,95 796,00 Plastcor 

3 25 

Colete segurança, material pvc - cloreto de polivinila, 
tratamento superficial poliéster e pvc - cloreto de 

polivinila refletivo, fita de poliéster lateral, e 
fechamento em velcro, cor laranja e branco, tipo 

zebrado. 

15,39 384,75 Ledan 

4 200 
Luva, material raspa de couro, revestimento interno 
sem forro, tamanho médio, tamanho do cano longo. 9,16 1.832,00 Marfran 

5 200 

Luva, material latéx, aplicação serviços diversos, tipo 
punho longo, tamanho médio, cor amarela, 

acabamento palma antiderrapante, características 
adicionais sem forro, comprimento cano 6,0 cm. 

2,71 542,00 Leal 

6 80 

Bota segurança, material pvc - cloreto de polivinila, 
material sola pvc - cloreto de polivinila, cor preta, 
tamanho 38 ao 42, tipo cano longo, tipo uso para 

proteção. 

38,55 3.084,00 Italbotas 

7 30 
Óculos de proteção, material armação plástico,  tipo 

lente policarbonato, cor lente incolor, aplicação serviço 
de roçada manual com roçadeira. 

3,55 106,50 fus 

8 100 

Protetor auricular, tipo concha dupla, material pvc - 
cloreto de polivinila, material haste pvc - cloreto de 

polivinila, material almofada espuma, características 
adicionais cinta regulável. 

14,14 1.414,00 Orion 

9 100 
Protetor auricular, material poliuretano, tamanho 

único, características adicionais tipo plug, cor laranja. 1,34 134,00 Fus 

Lote: 5 Arruela e parafusos. 

1 150 ARRUELA LISA  - 3/8 2.0MM GROSSA. 0,09 13,50 Zickuhr 

2 150 ARRUELA LISA POL  - 1/2 3.0MM GROSSA. 0,16 24,00 Zickuhr 

3 150 ARRUELA PRESSÃO 06 - 1/4. 0,02 3,00 fama 

4 150 ARRUELA PRESSÃO 07 - 5/16. 0,03 4,50 Fama 

5 150 ARRUELA PRESSÃO 09 - 3/8. 0,06 9,00 Fama 

6 150 ARRUELA PRESSÃO 11 - 7/16. 0,11 16,50 Fama 

7 150 ARRUELA PRESSÃO 12 - 1/2. 0,11 16,50 Fama 

8 150 ARRUELA PRESSÃO 15 - 5/8. 0,19 28,50 Fama 

9 150 ARRUELA PRESSÃO 19 - 3/4. 0,31 46,50 Fama 

10 150 ARRUELA PRESSÃO 22 - 7/8. 0,74 111,00 Fama 

11 150 PARAFUSO CHIP C/C 6.0X70. 0,32 48,00 Ciser 

12 300 PARAFUSO FRANC 06X050-1/4X2". 0,27 81,00 rex 

13 150 PARAFUSO FRANC 06X050-1/4X4". 0,41 61,50 Rex 

14 150 Parafuso franc 06x125-1/4x5" 0,48 72,00 Rex 

15 150 parafuso franc 07x050-5/16x2" 0,42 63,00 Rex 

16 150 Parafuso franc 07x056-5/16x 2 1/4 0,45 67,50 Rex 

17 150 Parafuso franc 07x062-5/16x2 1/2 0,48 72,00 Rex 

18 150 Parafuso franc 07x076-5/16x3" 0,52 78,00 Rex 

19 150 Parafuso franc 07x088-5/16x 3 1/2 0,57 85,50 Rex 

20 150 Parafuso franc 07x101-5/16x4" 0,64 96,00 Rex 

21 150 Parafuso franc 07x113-5/16x 4 1/2 0,69 103,50 Rex 

22 150 Parafuso franc 07x225-5/16x9" 1,50 225,00 Rex 

23 150 Parafuso franc 07x250-5/16 10" 1,63 244,50 Rex 

24 150 Parafuso franc 09x025-3/8x1" 0,45 67,50 Rex 

25 150 Parafuso franc 09x031-3/8x1 1/4 0,50 75,00 Rex 

26 150 Parafuso franc 09x038-3/8x 1 1/2 0,53 79,50 Rex 

27 150 Parafuso franc 09x044-3/8x 1 3/4 0,59 88,50 Rex 

28 150 Parafuso franc 09x050-3/8x2" 0,61 91,50 Rex 

29 150 Parafuso franc 09x056-3/8x2 1/4 0,64 96,00 Rex 

30 150 Parafuso franc 09x062-3/8x2 2 1/2 0,67 100,50 Rex 

31 150 Parafuso franc 09x125-3/8x5" 1,04 156,00 Rex 

32 150 Parafuso franc 09x150-3/8x6" 1,17 175,50 Rex 

33 150 Parafuso franc 09x162-3/8x6 1/2 1,41 211,50 Rex 

34 150 Parafuso sext unc 06x025-1/4 0,16 24,00 Rex 

35 150 Parafuso sext unc 06x038-1/4 x1 1/2 Rl 0,19 28,50 Rex 

36 150 Parafuso sext unc 22x150-7/8 x6" 9,61 1.441,50 Rex 

37 150 Porca sext unc 06 - 1/4" 0,07 10,50 Rex 

38 150 Porca sext unc 07 - 5/16" 0,10 15,00 Rex 

39 150 Porca sext unc 09 - 3/8" 0,13 19,50 Rex 

40 150 Porca sext unc 11 - 7/16"CH5/8 0,22 33,00 Rex 

41 150 Porca sext unc 13 1/2" 0,31 46,50 Rex 

42 150 Porca sext unc 15 - 5/8" 0,41 61,50 Rex 

43 150 Porca sext UNC 19 - 3/4" 1,07 160,50 Rex 

44 150 Porca sext unc 22 - 7/8" 1,12 168,00 Rex 

45 150 Arruela lisa pol d - 1/4 1.0mm 0,04 6,00 zickuhr 

46 150 Arruela Lisa pol E - 5/16 1.2mm 0,06 9,00 Zickuhr 

47 150 Arruela lisa pol J - 5/8 3.0mm 0,20 30,00 Zickuhr 

48 150 Arruela lisa pol K - 3.0mm 0,36 54,00 Zickuhr 

49 150 Arruela lisa pol L - 7/8 3.0mm. 0,31 46,50 Zickuhr 

50 150 Parafuso Sext UNC 22x050-7/8 x2" 5,75 862,50 Rex 

51 150 Parafuso C/C 6.0x80 0,30 45,00 Rex 

52 150 Parafuso franc 07x275-5/16x11" 1,98 297,00 Rex 

53 150 Parafuso Chip C/C 6.0x80 0,30 45,00 Ciser 

54 150 Parafuso Franc 07x212-5/16x  8 1/2. 1,48 222,00 Rex 

55 150 Parafuso franc 07x237-5/16x 9 1/2. 1,07 160,50 Rex 

56 150 Parafuso Chip C/C 4.0 x 30. 0,04 6,00 Ciser 

57 150 Parafuso Chip C/C 4.0 x 35. 0,04 6,00 Ciser 

58 150 Parafuso Chip C/C 4.0 x 40. 0,05 7,50 Ciser 

59 150 Parafuso Chip C/C 4.5 x 40. 0,07 10,50 Ciser 

60 150 Parafuso Chip C/C 5.0 x 40. 0,09 13,50 Ciser 

61 150 Parafuso Chip C/C 5.0 x 30. 0,08 12,00 Ciser 
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14 150 Parafuso franc 06x125-1/4x5" 0,48 72,00 Rex 

15 150 parafuso franc 07x050-5/16x2" 0,42 63,00 Rex 

16 150 Parafuso franc 07x056-5/16x 2 1/4 0,45 67,50 Rex 

17 150 Parafuso franc 07x062-5/16x2 1/2 0,48 72,00 Rex 

18 150 Parafuso franc 07x076-5/16x3" 0,52 78,00 Rex 

19 150 Parafuso franc 07x088-5/16x 3 1/2 0,57 85,50 Rex 

20 150 Parafuso franc 07x101-5/16x4" 0,64 96,00 Rex 

21 150 Parafuso franc 07x113-5/16x 4 1/2 0,69 103,50 Rex 

22 150 Parafuso franc 07x225-5/16x9" 1,50 225,00 Rex 

23 150 Parafuso franc 07x250-5/16 10" 1,63 244,50 Rex 

24 150 Parafuso franc 09x025-3/8x1" 0,45 67,50 Rex 

25 150 Parafuso franc 09x031-3/8x1 1/4 0,50 75,00 Rex 

26 150 Parafuso franc 09x038-3/8x 1 1/2 0,53 79,50 Rex 

27 150 Parafuso franc 09x044-3/8x 1 3/4 0,59 88,50 Rex 

28 150 Parafuso franc 09x050-3/8x2" 0,61 91,50 Rex 

29 150 Parafuso franc 09x056-3/8x2 1/4 0,64 96,00 Rex 

30 150 Parafuso franc 09x062-3/8x2 2 1/2 0,67 100,50 Rex 

31 150 Parafuso franc 09x125-3/8x5" 1,04 156,00 Rex 

32 150 Parafuso franc 09x150-3/8x6" 1,17 175,50 Rex 

33 150 Parafuso franc 09x162-3/8x6 1/2 1,41 211,50 Rex 

34 150 Parafuso sext unc 06x025-1/4 0,16 24,00 Rex 

35 150 Parafuso sext unc 06x038-1/4 x1 1/2 Rl 0,19 28,50 Rex 

36 150 Parafuso sext unc 22x150-7/8 x6" 9,61 1.441,50 Rex 

37 150 Porca sext unc 06 - 1/4" 0,07 10,50 Rex 

38 150 Porca sext unc 07 - 5/16" 0,10 15,00 Rex 

39 150 Porca sext unc 09 - 3/8" 0,13 19,50 Rex 

40 150 Porca sext unc 11 - 7/16"CH5/8 0,22 33,00 Rex 

41 150 Porca sext unc 13 1/2" 0,31 46,50 Rex 

42 150 Porca sext unc 15 - 5/8" 0,41 61,50 Rex 

43 150 Porca sext UNC 19 - 3/4" 1,07 160,50 Rex 

44 150 Porca sext unc 22 - 7/8" 1,12 168,00 Rex 

45 150 Arruela lisa pol d - 1/4 1.0mm 0,04 6,00 zickuhr 

46 150 Arruela Lisa pol E - 5/16 1.2mm 0,06 9,00 Zickuhr 

47 150 Arruela lisa pol J - 5/8 3.0mm 0,20 30,00 Zickuhr 

48 150 Arruela lisa pol K - 3.0mm 0,36 54,00 Zickuhr 

49 150 Arruela lisa pol L - 7/8 3.0mm. 0,31 46,50 Zickuhr 

50 150 Parafuso Sext UNC 22x050-7/8 x2" 5,75 862,50 Rex 

51 150 Parafuso C/C 6.0x80 0,30 45,00 Rex 

52 150 Parafuso franc 07x275-5/16x11" 1,98 297,00 Rex 

53 150 Parafuso Chip C/C 6.0x80 0,30 45,00 Ciser 

54 150 Parafuso Franc 07x212-5/16x  8 1/2. 1,48 222,00 Rex 

55 150 Parafuso franc 07x237-5/16x 9 1/2. 1,07 160,50 Rex 

56 150 Parafuso Chip C/C 4.0 x 30. 0,04 6,00 Ciser 

57 150 Parafuso Chip C/C 4.0 x 35. 0,04 6,00 Ciser 

58 150 Parafuso Chip C/C 4.0 x 40. 0,05 7,50 Ciser 

59 150 Parafuso Chip C/C 4.5 x 40. 0,07 10,50 Ciser 

60 150 Parafuso Chip C/C 5.0 x 40. 0,09 13,50 Ciser 

61 150 Parafuso Chip C/C 5.0 x 30. 0,08 12,00 Ciser 

62 150 Parafuso Chip C/C 5.0 x 35. 0,08 12,00 Ciser 

63 150 Parafuso franc 07x300-5/16x 12" 2,42 363,00 Rex 

64 150 Parafuso chip c/c 6.0 x 40. 0,17 25,50 Ciser 

65 150 Parafuso Chip C/C 6.0 x 50. 0,19 28,50 Ciser 

66 150 Parafuso Chip C/C 6.0 x 60. 0,21 31,50 Ciser 

67 150 Parafuso sext unc 09x125-3/8 x 5". 1,23 184,50 rex 

68 150 Parafuso sext unc 13x025-1/2 x 1". 0,64 96,00 Rex 

69 150 Parafuso sext unc 13x038-1/2 x 1 1/2. 0,73 109,50 Rex 

70 150 Parafuso sext unc 13x050-1/2 x 2". 0,89 133,50 Rex 

71 150 Parafuso sext unc 13x076-1/2 x 3". 1,38 207,00 Rex 

72 150 Parafuso sext unc 13x101-1/2 x 4" 1,93 289,50 Rex 

73 150 Parafuso sext unc 15x050-/8 x 2" 1,52 228,00 Rex 

74 150 Parafuso sext unc 15x062-5/8 x 2 1/2. 1,94 291,00 Rex 

75 150 Parafuso sext unc 15x069-5/8 x 3". 2,11 316,50 Rex 

76 150 Parafuso sext unc 15x101-5/8 x 4". 2,76 414,00 Rex 

77 150 Parafuso sext unc 15x125-5/8 x 5". 3,25 487,50 Rex 

78 150 Parafuso sext unc 15x150-5/8 x 6". 3,98 597,00 Rex 

79 150 Parafuso sext unc 19x038-3/4 x 1 1/2. 2,10 315,00 Rex 

80 150 Parafuso sext unc 19x050-3/4 x 2". 2,35 352,50 Rex 

81 150 Parafuso sext unc 19x062-3/4 x 2 1/2. 2,91 436,50 Rex 

82 150 Parafuso sext unc 19x125-3/4 x 5". 4,54 681,00 Rex 

83 150 Parafuso sext UNC 19x175-3/4 x7". 7,76 1.164,00 Rex 

84 150 Parafuso sext unc 22x076-7/8 x 3". 5,56 834,00 rex 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 121/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 107/14, homologado em 
29/04/2014.
Valor Homologado: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços 
de molejo para a manutenção da frota de ônibus do transporte escolar
Empresa: Kobayashi & Cia Ltda - Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 26/02/2015
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 350 
Espigão (pino de centro) aço orig. completo 

de molejos ônibus (diversos). 10,00 3.500,00 paramar 

2 350 
GRAMPOS(AÇO)COMPLETOS(COM PORCAS 
DUPLAS E CONICOS) PARA MOLEJOS DE 

ONIBUS(IVERSAS MEDIDAS) 
55,00 19.250,00 Paramar 

3 350 
Pino (cimentado) com graxeira de molejos 

dianteiro e traseiro de ônibus 20,00 7.000,00 Paramar 

4 350 
Bucha (orig.) de molejos/ algemas suspensão 

dianteira e traseira de ônibus  15,00 5.250,00 Paramar 

5 100 
Algema (jumelo) de molejo dianteiro e 

traseiro de ônibus (diversos) 85,00 8.500,00 fama 

6 100 
Suporte (completos com parafusos de aço e 
porcas duplas) de molejo dianteiro e traseiro 

de ônibus 
145,00 14.500,00 Fama 

7 60 Mola (mestre) 1ª dianteira ônibus of-oh 290,00 17.400,00 Fama 

8 60 Mola 2ª virada dianteira ônibus of-oh 290,00 17.400,00 Fama 

9 25 Mola reforço dianteira ônibus of-oh 250,00 6.250,00 Fama 

10 40 Mola 3ª dianteira ônibus of-oh 220,00 8.800,00 Fama 

11 30 Mola 4ª dianteira ônibus of-oh 190,00 5.700,00 Fama 

12 50 
Mola 1º frizada traseira ônibus oh/of/  

urbano 330,00 16.500,00 Fama 

13 50 Mola 2ª virada frizada traseira ônibus of-oh 320,00 16.000,00 Fama 

14 40 Mola reforço trás. Frizada ônibus 300,00 12.000,00 Fama 

15 30 Mola 3ª frizada traseira ônibus of-oh 280,00 8.400,00 Fama 

16 30 Mola 4ª frizada traseira ônibus of-oh 260,00 7.800,00 Fama 

17 15 
Mola 1ª (parabólica) traseira micro ônibus 

(iveco/volare) 650,00 9.750,00 Fama 

18 15 
Mola 2ª virada (parabólica) traseira micro 

ônibus (iveco/volare) 450,00 6.750,00 Fama 

19 250 
Trava (completa) para pinos e suportes de 

molejos ônibus 5,00 1.250,00 Paramar 

20 600 
Arruelas (especial/ diversas medidas) de 

encosto para pinos e suportes de molejos de 
ônibus 

4,00 2.400,00 Paramar 

21 450 
PARAFUSOS (ACO) COMPLETOS, PARA 

SUPORTES DE MOLEJOS DIANTEIROS E 
TRASEIROS PARA DIVERSOS CAMINHOES 

6,00 2.700,00 Paramar 

22 530 
Graxeiras para pinos e suportes de molejos 

de ônibus 3,00 1.590,00 Pararmar 

23 320 
Serviços (Mao de obra) molejos dianteiros e 

traseiros (trocar molas, pinos de centro, 
arqueamento e reforçar) ônibus 

115,00 36.800,00 --- 

24 227 
Serviços (Mão de obra) embuchamento de 
molejos/ suportes/algemas dianteiros e 

traseiros ônibus   
30,00 6.810,00 --- 

25 90 
Serviços (Mão de obra) suportes/algemas de 
molejos completos (reparos, troca e solda).          30,00 2.700,00 --- 

 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 350 
Espigão (pino de centro) aço orig. completo 

de molejos ônibus (diversos). 10,00 3.500,00 paramar 

2 350 
GRAMPOS(AÇO)COMPLETOS(COM PORCAS 
DUPLAS E CONICOS) PARA MOLEJOS DE 

ONIBUS(IVERSAS MEDIDAS) 
55,00 19.250,00 Paramar 

3 350 
Pino (cimentado) com graxeira de molejos 

dianteiro e traseiro de ônibus 20,00 7.000,00 Paramar 

4 350 
Bucha (orig.) de molejos/ algemas suspensão 

dianteira e traseira de ônibus  15,00 5.250,00 Paramar 

5 100 
Algema (jumelo) de molejo dianteiro e 

traseiro de ônibus (diversos) 85,00 8.500,00 fama 

6 100 
Suporte (completos com parafusos de aço e 
porcas duplas) de molejo dianteiro e traseiro 

de ônibus 
145,00 14.500,00 Fama 

7 60 Mola (mestre) 1ª dianteira ônibus of-oh 290,00 17.400,00 Fama 

8 60 Mola 2ª virada dianteira ônibus of-oh 290,00 17.400,00 Fama 

9 25 Mola reforço dianteira ônibus of-oh 250,00 6.250,00 Fama 

10 40 Mola 3ª dianteira ônibus of-oh 220,00 8.800,00 Fama 

11 30 Mola 4ª dianteira ônibus of-oh 190,00 5.700,00 Fama 

12 50 
Mola 1º frizada traseira ônibus oh/of/  

urbano 330,00 16.500,00 Fama 

13 50 Mola 2ª virada frizada traseira ônibus of-oh 320,00 16.000,00 Fama 

14 40 Mola reforço trás. Frizada ônibus 300,00 12.000,00 Fama 

15 30 Mola 3ª frizada traseira ônibus of-oh 280,00 8.400,00 Fama 

16 30 Mola 4ª frizada traseira ônibus of-oh 260,00 7.800,00 Fama 

17 15 
Mola 1ª (parabólica) traseira micro ônibus 

(iveco/volare) 650,00 9.750,00 Fama 

18 15 
Mola 2ª virada (parabólica) traseira micro 

ônibus (iveco/volare) 450,00 6.750,00 Fama 

19 250 
Trava (completa) para pinos e suportes de 

molejos ônibus 5,00 1.250,00 Paramar 

20 600 
Arruelas (especial/ diversas medidas) de 

encosto para pinos e suportes de molejos de 
ônibus 

4,00 2.400,00 Paramar 

21 450 
PARAFUSOS (ACO) COMPLETOS, PARA 

SUPORTES DE MOLEJOS DIANTEIROS E 
TRASEIROS PARA DIVERSOS CAMINHOES 

6,00 2.700,00 Paramar 

22 530 
Graxeiras para pinos e suportes de molejos 

de ônibus 3,00 1.590,00 Pararmar 

23 320 
Serviços (Mao de obra) molejos dianteiros e 

traseiros (trocar molas, pinos de centro, 
arqueamento e reforçar) ônibus 

115,00 36.800,00 --- 

24 227 
Serviços (Mão de obra) embuchamento de 
molejos/ suportes/algemas dianteiros e 

traseiros ônibus   
30,00 6.810,00 --- 

25 90 
Serviços (Mão de obra) suportes/algemas de 
molejos completos (reparos, troca e solda).          30,00 2.700,00 --- 

 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 051/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de MARILDA DE SOUZA 
NEVES classificada em 92º (nonagésimo segundo) lugar, para o cargo de EDU-
CADOR INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público, regulamentado pelo 
Edital n.º 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, 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 1.131, de 18 de janeiro de 2015.   
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 052/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de KARINA FUKUNAGA 
classificada em 95º (nonagésimo quinto) lugar, para o cargo de EDUCADOR 
INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público, regulamentado pelo Edital n.º 
001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, em pleitear a sua nomeação para o refe-
rido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de convo-
cação, publicado no órgão oficial do Município, Folha Regional de Cianorte, 
Edição nº 1.131, de 18 de janeiro de 2015.    
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 053/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de SILMARA MAZUCHINI 
SILVA classificada em 96º (nonagésimo sexto) lugar, para o cargo de EDUCA-
DOR INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público, regulamentado pelo Edi-
tal n.º 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, em pleitear a sua nomeação para o 
referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de con-
vocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha Regional de Cianorte, 
Edição nº 1.131, de 18 de janeiro de 2015.    

Div. de Recursos Humanos
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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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 054/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de ROSIMEIRE BUSCARAT-
TO BATISTA  classificada em 98º (nonagésimo oitavo) lugar, para o cargo de 
EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público, regulamentado 
pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, 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 1.131, de 18 de janeiro de 2015.  
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 055/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de JOSÉ HERCILIO FER-
REIRA classificado em 124º (centésimo vigésimo quarto) lugar, para o cargo 
de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, no Concurso Público, regulamentado pelo 
Edital n.º 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, 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 1.131, de 18 de janeiro de 2015..   
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 056/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
  Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de LU-
CINETE MARCHI FADONI classificada em 125º (centésimo vigésimo quinto) 
lugar, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, no Concurso Público, 
regulamentado pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, em pleitear 
a sua nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exi-
gência do edital de convocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha 
Regional de Cianorte, Edição nº 1.131, de 18 de janeiro de 2015.  
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 057/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de SILVANIA MOREIRA 
MACHADO ANDREASSA classificada em 126º (centésimo vigésimo sexto) 
lugar, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, no Concurso Público, 

regulamentado pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, em pleitear 
a sua nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exi-
gência do edital de convocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha 
Regional de Cianorte, Edição nº 1.131, de 18 de janeiro de 2015.  
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 058/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor municipal DAVID 
MARCELINO LUCAS, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DA DI-
VISÃO DE CADASTRO TÉCNICO, no período de 16/01/2015 a 30/01/2015, 
devido às necessidades do Município. 
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 059/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 1179, de 26/01/2015,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal, MARIA DIVI-
NA DE ARAÚJO, do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS II, a partir de 01 de fevereiro de 2015.
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 060/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 0648, de 15/01/2015,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal, ANA CINTIA 
MESQUITA PSCHEIDT, do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, a 
partir de 01 de fevereiro de 2015.
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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 061/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o memorando interno nº 06/2015, da Divisão Financeira do Fun-
do Municipal de Saúde de 27/01/2015,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, férias no período de 29/01/2015 à 12/02/2015, ao servi-
dor público municipal DIOGO ALARCON ROSSETO, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, referente ao perío-
do interrompido através da Portaria nº 890/2014, de 23/09/2014.
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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 27 de Janeiro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1048/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e
À vista do contido no processo protocolado sob nº. 21.542, de 26 de Novembro 
de 2014,
 RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal IRACEMA BINHARD 
MARTINS, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, APO-
SENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR, com proventos integrais, totali-
zando o valor mensal de R$ 3.271,58 (três mil, duzentos e setenta e um reais e 
cinquenta e oito centavos), e o valor anual de R$ 39.258,96 (trinta e nove mil, 
duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), a partir de 01 de 
Janeiro de 2015.
 Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da Emenda Cons-
titucional Nº. 41/2003, já com as alterações inseridas pela E.C. nº 47/05, e com 
o reajuste de seus proventos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

PORTARIA  Nº 005/15
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º Nomear a Comissão Permanente de Licitação para efetuar 
a abertura e julgamento das propostas dos Processos de Licitação da Câmara 
Municipal de Cianorte no Exercício de 2015, assim composta: 

 Presidente:  José Santos Bárbara
 Secretário:  Oscar Salmazo Mazzarão
 Membros:  Adriano Matias Lima 
  Adriano Paulo Hataoka
  Aline de Oliveira Magossi
  Wagner Terezan Grandisoli
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 28 de janeiro 
de 2015

PORTARIA  Nº 006/15
Designa pregoeiro e nomeia equipe de apoio para atuarem nas licitações,  na 
modalidade Pregão,  na Câmara Municipal de Cianorte.  
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E  
Art. 1º - Designar para exercerem as atribuições legais de Pregoeiro, em atendi-
mento ao disposto na lei 10.520, de 17/07/2002, os seguintes servidores:
 ADRIANO PAULO HATAOKA
 ALINE DE OLIVEIRA MAGOSSI 
Art. 2º - Designar, para compor a Equipe de Apoio, os seguintes servidores:
 ADRIANO MATIAS LIMA
 JOSÉ SANTOS BÁRBARA
 OSCAR SALMAZO MAZZARÃO
 WAGNER TEREZAN GRANDISOLI
 Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revo-

Câmara de Vereadores

gando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 28 de janeiro 
de 2015.
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