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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 289/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aqui-
sição de bicicletas para premiação de projetos de educação ambiental.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de Setembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 63/2015 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. 25/15, homologado em 24/03/2015.
Valor Homologado: R$ 208.799,00 (duzentos e oito mil e setecentos e noventa 
e nove reais)
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Serviços de Funilaria a ser Utilizados 
nos veículos da Secretaria de Educação-Divisão de Transportes. 
Empresa: Luiz Carlos de Azevedo & Cia Ltda Me
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 

3 80 
Serviço de solda em banco 
de veículos - passageiros e 
motorista 

34,00 2.720,00 

4 61 
Serviço de reparo de 
ponteira de pára-choque 
em lata e fibra 

397,00 24.217,00 

5 115 Serviço de reparo em 
banco de fibra 360,00 41.400,00 

9 15 

Serviço de pintura do teto 
interno com troca de 
luminária em ônibus do 
transporte escolar. 

1.354,00 20.310,00 

10 16 

Serviços de recuperação 
em caixa de bateria em 
fibra em ônibus do 
transporte escolar 

458,00 7.328,00 

11 34 
Serviços de vedação de 
assoalho em ônibus do 
transporte escolar 

1.240,00 42.160,00 

13 62 
Serviços de calafetar 
janelas em ônibus do 
transporte escolar 

462,00 28.644,00 

17 85 

Serviços de 
embuchamento de portas 
em ônibus do transporte 
escolar 

356,00 30.260,00 

18 60 

Serviços de reparo em 
molduras dos faróis em 
ônibus do transporte 
escolar 

196,00 11.760,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

3 80 
Serviço de solda em banco 
de veículos - passageiros e 
motorista 

34,00 2.720,00 

4 61 
Serviço de reparo de 
ponteira de pára-choque 
em lata e fibra 

397,00 24.217,00 

5 115 Serviço de reparo em 
banco de fibra 360,00 41.400,00 

9 15 

Serviço de pintura do teto 
interno com troca de 
luminária em ônibus do 
transporte escolar. 

1.354,00 20.310,00 

10 16 

Serviços de recuperação 
em caixa de bateria em 
fibra em ônibus do 
transporte escolar 

458,00 7.328,00 

11 34 
Serviços de vedação de 
assoalho em ônibus do 
transporte escolar 

1.240,00 42.160,00 

13 62 
Serviços de calafetar 
janelas em ônibus do 
transporte escolar 

462,00 28.644,00 

17 85 

Serviços de 
embuchamento de portas 
em ônibus do transporte 
escolar 

356,00 30.260,00 

18 60 

Serviços de reparo em 
molduras dos faróis em 
ônibus do transporte 
escolar 

196,00 11.760,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de março de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 64/2015 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. 25/15, homologado em 24/03/2015.
Valor Homologado: R$ 203.269,00 (duzentos e três mil e duzentos e sessenta 
e nove reais).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Serviços de Funilaria a ser Utilizados 
nos veículos da Secretaria de Educação-Divisão de Transportes. 
Empresa: C R Barbosa Funilaria Me 
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 

1 28 Serviço de Reparo de assoalho com 
solda de travessa de sustentação 1.617,00 45.276,00 

2 15 SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI DE 
ONIBUS 1.843,00 27.645,00 

6 18 
Serviço de reparo de painel frontal com 
funilaria e  pintura em onibus do 
transporte escolar 

1.710,00 30.780,00 

7 85 Serviço de pintura em roda de ônibus 95,00 8.075,00 

8 33 Serviço de reforma de para-choque de 
ônibus 510,00 16.830,00 

12 22 Serviços de faixa lateral em ônibus do 
transporte escolar 1.345,00 29.590,00 

14 35 Serviços de reparo em suporte de para-
choque em ônibus do transporte escolar 301,00 10.535,00 

15 38 Serviços de reparo em corrimão em 
ônibus do transporte escolar 251,00 9.538,00 

16 40 Serviços de vedação do teto em ônibus 
do transporte escolar 625,00 25.000,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de março de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 201/2015 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. 149/15, homologado em 
24/06/2015.
Valor Homologado: R$ 21.125,00 (Vinte e um mil cento e vinte e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de pão francês para a Divisão de 
Transporte Escolar.
Empresa: Sidnei Aparecido Chiarelli & Cia LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 202/2015 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. 41/15, homologado em 24/06/2015.
Valor Homologado: R$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais).
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para serviço de manu-
tenção elétrica/eletrônica e mecânica (preventiva e corretiva) em máquina de 
fabricação de leite de soja e em máquina de envase.
Empresa: MESSIAS VICENTE 77891252904.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 203/2015 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. 133/15, homologado em 
24/06/2015.
Valor Homologado: R$ 93.810,00 (Noventa e três mil oitocentos e dez reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Troféus e Medalhas para premia-
ção nas competições realizadas e apoiadas pela Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
Empresa: A. TARTARI & CIA LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor unitário 
registrado Marca 

1 2.500 
Quilos de Pão francês, com peso aproximado de 50 

gramas por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e 
formato uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 

R$ 8,45 R$ 21.125,00 Ki Pão 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado 

1 70 

Hora técnica referente a serviço de manutenção elétrica e 
eletrônica (preventiva e corretiva) em máquina de fabricação 
de leite de soja (vaca mecânica) e em máquina de envase de 
leite de soja, incluindo desmontagem, montagem, retirada e 

instalação no local quanto aos seguintes itens: placa de 
alimentação eletrônica, potenciômetro, aparelho sensor, 

temporizador, controlador de temperatura, etc. 

R$ 120,00 R$ 8.400,00 

2 70 

Hora técnica referente a serviço de manutenção mecânica 
(preventiva e corretiva) em máquina de fabricação de leite de 

soja (vaca mecânica) e em máquina de envase de leite de 
soja, incluindo desmontagem, montagem, retirada e 

instalação no local quanto aos seguintes itens: compressor 
de ar, tanque resfriador, máquina de descascar soja, bomba 
de resfriamento, bomba de pasteurização, bomba de água 
quente, bomba de água gelada, aparelho centrifugador, 

prensa etc. 

R$ 90,00 R$ 6.300,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

1 15 

Troféu com 160 a 163 cm de altura, com base redonda com 
31,8 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

superior trocável de acordo com o solicitado. Demais 
caracrerísticas conforme Termo de Referência. 

R$ 627,00 R$ 9.405,00 Vitória 

2 20 

Troféu com 105 a 107 cm de altura, com base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

superior trocável de acordo com o solicitado. Quatro colunas 
em canos com frisos na cor prata com suportes metalizados 

na cor dourada. Uma base de madeira octogonal na cor preta 
adornadas com estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 

dourada. Na parte superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourada com anel na cor prata. Taça 

fechada metalizada na cor prata com 34,5 cm de largura a 
partir das alças. Plaqueta em latão para gravação. Demais 

componentes metalizados na cor dourada. 

R$ 436,00 R$ 8.720,00 Vitória 

3 20 

Troféu com altura de 80 a 83 cm, base octogonal com 26,5 
cm de largura em polímero na cor preta. Bola metalizada na 

cor dourada com anel metalizado na cor prata. Taça 
metalizada na cor dourada com 34,50 cm de largura a partir 

das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor 
dourada, estatueta superior trocável de acordo com o 

solicitado. Plaqueta em latão para gravação. 

R$ 346,00 R$ 5.920,00 Vitória 

4 250 

Troféu com altura de 29 á 32 cm, base quadrada com 7,60 
cm de largura em polímero na cor preta. Taça metalizada na 
cor dourada com 12 cm de largura a partir das alças. Tampa 

metalizada na cor dourada. Estatueta superior trocável de 
acordo com o solicitado. Plaqueta em latão para gravação. 

R$ 103,40 R$ 25.850,00 Vitória 

5 150 

Troféus personalizados artesanal em Madeira. Estrutura e 
base em madeira tratada, envernizada, laqueada lisa ou 
laqueada marmorizada, com aproximadamente 30 cm de 

altura. Personalizáveis com qualquer tipo de arte e gravação 
de acordo com o tema solicitado. 

R$ 144,00 R$ 21.600,00 Vitória 

6 2.500 

Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com 50 
a 55 mm de diâmetro. Espessura de 3 mm. Metalizada nas 

cores dourada, prata e bronze. De um lado gravado em baixo 
relevo honra ao mérito e do outro lado adesivo personalizado 

com impressão a laser. Medalha acompanhada de fita de 
cetim nas cores azul, vermelha ou verde com 2,5 cm de 

largura. 

R$ 6,15 R$ 15.375,00 Vitória 

7 900 

Medalha retangular fundida em liga metálica de zamak, com 
o tamanho de 60 mm por 80 mm e centro liso com 35 mm de 
diâmetro. Com bordas raiadas e polidas com a figura de dois 
ramos e uma tocha olímpica em alto relevo. Espessura de 3 

mm. Adesivo personalizado com impressão a laser. 
Metalizada nas cores dourada, prata e bronze. Com fita de 

cetim nas cores azul, vermelha ou verde com 2,5 cm de 
largura. 

R$ 6,60 R$ 5.940,00 Vitória 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado Marca 

1 15 

Troféu com 160 a 163 cm de altura, com base redonda com 
31,8 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

superior trocável de acordo com o solicitado. Demais 
caracrerísticas conforme Termo de Referência. 

R$ 627,00 R$ 9.405,00 Vitória 

2 20 

Troféu com 105 a 107 cm de altura, com base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor preta, estatueta 

superior trocável de acordo com o solicitado. Quatro colunas 
em canos com frisos na cor prata com suportes metalizados 

na cor dourada. Uma base de madeira octogonal na cor preta 
adornadas com estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 

dourada. Na parte superior desta base um suporte 
metalizado na cor dourada com anel na cor prata. Taça 

fechada metalizada na cor prata com 34,5 cm de largura a 
partir das alças. Plaqueta em latão para gravação. Demais 

componentes metalizados na cor dourada. 

R$ 436,00 R$ 8.720,00 Vitória 

3 20 

Troféu com altura de 80 a 83 cm, base octogonal com 26,5 
cm de largura em polímero na cor preta. Bola metalizada na 

cor dourada com anel metalizado na cor prata. Taça 
metalizada na cor dourada com 34,50 cm de largura a partir 

das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor 
dourada, estatueta superior trocável de acordo com o 

solicitado. Plaqueta em latão para gravação. 

R$ 346,00 R$ 5.920,00 Vitória 

4 250 

Troféu com altura de 29 á 32 cm, base quadrada com 7,60 
cm de largura em polímero na cor preta. Taça metalizada na 
cor dourada com 12 cm de largura a partir das alças. Tampa 

metalizada na cor dourada. Estatueta superior trocável de 
acordo com o solicitado. Plaqueta em latão para gravação. 

R$ 103,40 R$ 25.850,00 Vitória 

5 150 

Troféus personalizados artesanal em Madeira. Estrutura e 
base em madeira tratada, envernizada, laqueada lisa ou 
laqueada marmorizada, com aproximadamente 30 cm de 

altura. Personalizáveis com qualquer tipo de arte e gravação 
de acordo com o tema solicitado. 

R$ 144,00 R$ 21.600,00 Vitória 

6 2.500 

Medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com 50 
a 55 mm de diâmetro. Espessura de 3 mm. Metalizada nas 

cores dourada, prata e bronze. De um lado gravado em baixo 
relevo honra ao mérito e do outro lado adesivo personalizado 

com impressão a laser. Medalha acompanhada de fita de 
cetim nas cores azul, vermelha ou verde com 2,5 cm de 

largura. 

R$ 6,15 R$ 15.375,00 Vitória 

7 900 

Medalha retangular fundida em liga metálica de zamak, com 
o tamanho de 60 mm por 80 mm e centro liso com 35 mm de 
diâmetro. Com bordas raiadas e polidas com a figura de dois 
ramos e uma tocha olímpica em alto relevo. Espessura de 3 

mm. Adesivo personalizado com impressão a laser. 
Metalizada nas cores dourada, prata e bronze. Com fita de 

cetim nas cores azul, vermelha ou verde com 2,5 cm de 
largura. 

R$ 6,60 R$ 5.940,00 Vitória 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 284/2015 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. 92/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 15.540,00 (Quinze mil quinhentos e quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e contratação de 
serviços de metalúrgica para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Espor-
tivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATE-
RIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 372/2015 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. 262/2015, homologado em 
10/09/2015.
Valor Homologado: R$ 105.914,78 (Cento e cinco mil novecentos e quatorze 
reais setenta e oito centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente para 
obras e manutenção em imóveis (ferramentas em geral, materiais de proteção e 
segurança, parafusos, pregos, cadeados, entre outros).
Empresa: J. MEIRA & 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 

Valor 
Total 

10 3 
Gol de Futebol (o par), com 7,32 mts de largura por 2,44 mts de altura, 
com armação para rede americana,confeccionado em cano galvanizado 

de 4", pintado. 
DUNK 1.640,00 4.920,00 

11 3 
Gol de Futsal (o par), com 3 mts de largura por 2 mts de altura, 

confeccionado em cano galvanizado de 3", pintado DUNK 1.140,00 3.420,00 

12 5 
Gol de Futebol Suiço (o par), com 5 mts de largura por 2,20 mts de 

altura, confeccionado em cano galvanizado de 3" , pintado DUNK 1.440,00 7.200,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 40 capa de chuva, tamanho médio, grande e extra grande, tipo 
motoqueiro com calça e jaqueta, material pvc com interior forrado. PROTSPLAY 61,59 2.463,60 

2 35 capas de chuva comum, nos tamanhos médio, grande, material pvc e 
forrada. CORASEG 28,36 992,60 

3 15 capas de chuva comum, tamanha extra grande, material pvc forrada. CORASEG 28,36 425,40 

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. 

FISCHER 109,32 3.279,60 

5 12 lanterna à pilha, material pvc - cloreto de polivinila, quantidade de 
pilhas 2, tamanho da pilha grande. EVEREADY 28,99 347,88 

6 40 pneu de carriola, medida 3,25 x 8 pol, com 02 lonas. LEVORIN 17,09 683,60 
7 45 câmara de ar para pneu de carriola, medida 08". LEVORIN 8,94 402,30 

8 20 
torquês, material corpo aço forjado e temperado, tipo armador, tipo 
acabamento oxidado, tamanho 13", características adicionais meio 

corte, mandíbulas lixadas. 
CORNETA 62,35 1.247,00 

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. 
PARABONI 14,96 598,40 

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. 
PARABONI 29,30 879,00 

11 35 pá comum, tipo cantos retos, material aço, com cabo de madeira, 
aplicação serviços de construção em geral, tamanho 4. METISA 30,38 1.063,30 

12 30 pá comum, tipo bico, material aço, com cabo de madeira, aplicação 
serviços de construção em geral, tamanho 4. METISA 30,38 911,40 

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. 
CADIOLI 78,52 2.355,60 

14 12 chibanca, material aço carbono, aplicação construção civil. PARABONI 33,99 407,88 

15 20 marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, 
peso 1,0 kg. FBM 18,46 369,20 

16 10 marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, 
peso 5,0 kg. FBM 90,58 905,80 

17 6 marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, 
peso 10,0 kg. FBM 173,17 1.039,02 

18 30 martelo, material aço forjado, material cabo madeira marfim, tipo 
unha, tamanho 27. MONFORT 28,06 841,80 

19 40 
desempenadeira manual, material plástico, comprimento 30 cm, 

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

MONFORT 5,80 232,00 

20 25 desempenadeira manual, material aço, comprimento 40 cm, largura 
12 cm, aplicação massa, características adicionais lisa/sem dente. CORTAG 18,47 461,75 

21 20 
colher de pedreiro, material aço temperado, tamanho 8 pol, material 

cabo madeira, características adicionais chapisco, cabo soldado, 
canto reto. 

BELLOTA 11,75 235,00 

22 12 
serrote profissional, material lâmina aço alto carbono, tratamento 

superficial temperado e lixado, tipo travado, material cabo madeira, 
tamanho 24 pol. 

NICHOLSON 40,30 483,60 

23 20 talhadeira, material aço, tipo plano, medidas 3/4 x 14 pol, 
características adicionais com apunhadura. CORTAG 54,75 1.095,00 

24 25 facão, material lâmina aço, material cabo polipropileno, comprimento 
14 pol, tipo para mato, sem bainha. TRAMONTINA 16,66 416,50 

25 8 tesoura para corte de chapa de ferro, tamanho 12 pol. CORNETA 103,11 824,88 

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. 

BELZER 63,11 946,65 

27 10 
alicate de pressão, material ferro, tratamento superficial aço 

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

GEDORE 40,58 405,80 

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. 

ROBUST 15,16 121,28 

29 12 picareta, material ferro, com cabo de madeira, tipo comum. PARABONI 32,58 390,96 

30 15 ponteiro, material aço, comprimento 12 pol, diâmetro ¾ pol, 
aplicação serviços gerais. PACETTA 21,22 318,30 

31 10 
machado para madeira, material aço forjado, peso 3,5 lb , 

características adicionais com cabo, material cabo madeira, 
comprimento cabo 1m. 

PARABONI 50,29 502,90 

32 20 forcado, com quatro dentes, reto, ½ pol, reforçado. PARABONI 29,50 590,00 
33 4 ferro de pua, medidas 5/16 pol x 8 pol. IRWIN 25,96 103,84 

34 20 formão, material corpo cromo vanádio, material cabo madeira, bitola 
¼ pol. IRWIN 15,84 316,80 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 40 capa de chuva, tamanho médio, grande e extra grande, tipo 
motoqueiro com calça e jaqueta, material pvc com interior forrado. PROTSPLAY 61,59 2.463,60 

2 35 capas de chuva comum, nos tamanhos médio, grande, material pvc e 
forrada. CORASEG 28,36 992,60 

3 15 capas de chuva comum, tamanha extra grande, material pvc forrada. CORASEG 28,36 425,40 

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. 

FISCHER 109,32 3.279,60 

5 12 lanterna à pilha, material pvc - cloreto de polivinila, quantidade de 
pilhas 2, tamanho da pilha grande. EVEREADY 28,99 347,88 

6 40 pneu de carriola, medida 3,25 x 8 pol, com 02 lonas. LEVORIN 17,09 683,60 
7 45 câmara de ar para pneu de carriola, medida 08". LEVORIN 8,94 402,30 

8 20 
torquês, material corpo aço forjado e temperado, tipo armador, tipo 
acabamento oxidado, tamanho 13", características adicionais meio 

corte, mandíbulas lixadas. 
CORNETA 62,35 1.247,00 

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. 
PARABONI 14,96 598,40 

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. 
PARABONI 29,30 879,00 

11 35 pá comum, tipo cantos retos, material aço, com cabo de madeira, 
aplicação serviços de construção em geral, tamanho 4. METISA 30,38 1.063,30 

12 30 pá comum, tipo bico, material aço, com cabo de madeira, aplicação 
serviços de construção em geral, tamanho 4. METISA 30,38 911,40 

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. 
CADIOLI 78,52 2.355,60 

14 12 chibanca, material aço carbono, aplicação construção civil. PARABONI 33,99 407,88 

15 20 marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, 
peso 1,0 kg. FBM 18,46 369,20 

16 10 marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, 
peso 5,0 kg. FBM 90,58 905,80 

17 6 marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, 
peso 10,0 kg. FBM 173,17 1.039,02 

18 30 martelo, material aço forjado, material cabo madeira marfim, tipo 
unha, tamanho 27. MONFORT 28,06 841,80 

19 40 
desempenadeira manual, material plástico, comprimento 30 cm, 

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

MONFORT 5,80 232,00 

20 25 desempenadeira manual, material aço, comprimento 40 cm, largura 
12 cm, aplicação massa, características adicionais lisa/sem dente. CORTAG 18,47 461,75 

21 20 
colher de pedreiro, material aço temperado, tamanho 8 pol, material 

cabo madeira, características adicionais chapisco, cabo soldado, 
canto reto. 

BELLOTA 11,75 235,00 

22 12 
serrote profissional, material lâmina aço alto carbono, tratamento 

superficial temperado e lixado, tipo travado, material cabo madeira, 
tamanho 24 pol. 

NICHOLSON 40,30 483,60 

23 20 talhadeira, material aço, tipo plano, medidas 3/4 x 14 pol, 
características adicionais com apunhadura. CORTAG 54,75 1.095,00 

24 25 facão, material lâmina aço, material cabo polipropileno, comprimento 
14 pol, tipo para mato, sem bainha. TRAMONTINA 16,66 416,50 

25 8 tesoura para corte de chapa de ferro, tamanho 12 pol. CORNETA 103,11 824,88 

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. 

BELZER 63,11 946,65 

27 10 
alicate de pressão, material ferro, tratamento superficial aço 

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

GEDORE 40,58 405,80 

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. 

ROBUST 15,16 121,28 

29 12 picareta, material ferro, com cabo de madeira, tipo comum. PARABONI 32,58 390,96 

30 15 ponteiro, material aço, comprimento 12 pol, diâmetro ¾ pol, 
aplicação serviços gerais. PACETTA 21,22 318,30 

31 10 
machado para madeira, material aço forjado, peso 3,5 lb , 

características adicionais com cabo, material cabo madeira, 
comprimento cabo 1m. 

PARABONI 50,29 502,90 

32 20 forcado, com quatro dentes, reto, ½ pol, reforçado. PARABONI 29,50 590,00 
33 4 ferro de pua, medidas 5/16 pol x 8 pol. IRWIN 25,96 103,84 

34 20 formão, material corpo cromo vanádio, material cabo madeira, bitola 
¼ pol. IRWIN 15,84 316,80 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

35 20 formão, material corpo cromo vanádio, material cabo madeira, bitola 
½ pol. TRAMONTINA 15,28 305,60 

36 20 formão, material corpo cromo vanádio, material cabo madeira, bitola 
1 pol. TRAMONTINA 18,80 376,00 

37 202 formão, material corpo cromo vanádio, material cabo madeira, bitola 
1 1/2 pol. TRAMONTINA 22,57 4.559,14 

38 20 foice, material aço, com cabo, tratamento superficial pintura 
envernizada, tipo fechada, leve. TRAMONTINA 20,23 404,60 

39 30 rastelo de metal, com abertura regulável, cabo de madeira, para 
utilização em lavoura/serviços pesado. BIEHL 30,71 921,30 

40 40 rastelo de plástico, com abertura fixa, cabo de madeira, para 
utilização em jardins/serviço leve. FAMASTIL 7,78 311,20 

41 20 metro dobrável, material madeira, tipo graduação simples, 
comprimento 2 m, tipo sistema medição decimal. BAMBU 10,21 204,20 

42 20 
nível bolha, material corpo alumínio, tipo bolha retificada, 

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

BELLOTA 21,41 428,20 

43 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. 

BIEHL 8,83 176,60 

44 100 lâmina serra, material aço rápido, comprimento 12 pol, largura ½ 
pol, aplicação serrar metais/arco serra. STARRET 4,36 436,00 

45 20 
esquadro, tipo fixo, material régua aço, material cabo alumínio, 
comprimento régua 10 pol, tipo graduação dupla, tipo sistema 

medição decimal e inglês. 
MONFORT 14,90 298,00 

46 15 
prumo, material metal, características adicionais cordão nylon e 

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

MONFORT 21,11 316,65 

47 50 vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, aplicação 
limpeza em geral. LOCATELLI 7,85 392,50 

48 50 
vassourão de piaçava, comprimento de 40 cm, formato retangular, 

com cabo de madeira, característica adicionais utilização em 
terreiro/varrição. 

LOCATELLI 16,72 836,00 

49 60 
metro de mangueira hidráulica, diâmetro interno 1/4 pol, diâmetro 
externo 6,30 mm, material plástico, aplicação medição de nível, tipo 

incolor/cristal. 
IBIRA 0,97 58,20 

50 25 trena, material aço, largura lâmina 19 mm, comprimento 5 m, 
características adicionais mecanismo trava/destrava por botão. LUFKIN 11,22 280,50 

51 20 
trena, material fibra de vidro, largura lâmina 10 mm, comprimento 

50 m, características adicionais estojo anatômico com manivela 
dobrável. 

ECOFFER 60,46 1.209,20 

52 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. 

K&F 30,64 612,80 

53 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. 

K&F 37,05 926,25 

54 20 lima, sem cabo, tipo murça, formato triangular, comprimento 4 ½" , 
características adicionais com picado duplo. K&F 23,87 477,40 

55 30 
balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame 

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

METASUL 7,54 226,20 

56 20 linha de nylon, comprimento 100 m, espessura 0,80 mm, cor branca, 
para uso em construção. DOURADO 15,64 312,80 

57 100 quilograma de corda, material sisal, tipo torcida 200/1, 
características adicionais: peso aproximado de 10 kg por rolo. APAEB 9,67 967,00 

58 50 quilograma de corda, material 100% polipropileno, tipo trançada, 
diâmetro 14 mm, cor branca. LEXXMA 25,27 1.263,50 

59 50 quilograma de corrente de metal polido, tipo elo curto 6,0 mm. S.RAPHAEL 17,56 878,00 

60 100 
metros de mangueira jardim, material pvc siliconado e reforçado, 

diâmetro ½ pol, espessura 2 mm, pressão máxima 6 bar, cor 
vermelha. 

IBIRA 2,90 290,00 

61 30 garrafa térmica, material plástico revestido com fibra, capacidade 5 l, 
características adicionais com tampa de rosca. TERMOLAR 35,81 1.074,30 

62 100 

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. 

CIMAF 21,19 2.119,00 

63 50 argola, material ferro galvanizado, aplicação fixação cabo de aço, 
características adicionais capacidade de no mínimo 5 toneladas. SANTA INES 16,19 809,50 

64 70 abraçadeira, material metal galvanizado, tipo clipe, aplicação fixação 
cabo de aço, características adicionais tamanho 5/8". LOYAL 5,80 406,00 

65 50 gancho em material aço forjado, para utilização em cabo de aço, com 
capacidade de 5 toneladas, sem trava. QUALITY 64,75 3.237,50 

66 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. 
BRASIL 5,89 117,80 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

67 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. 

BRASIL 5,89 117,80 

68 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. 
BRASIL 5,89 176,70 

69 10 extensão para bomba de graxa, material flexível, comprimento 300 
mm. HALTBAR 21,00 210,00 

70 20 bico para engraxador, material metalico, cor preto, com válvula, 
medida 1/8 pol. HALTBAR 7,65 153,00 

71 50 bico para engraxador, material metálico, cor preto, com válvula, 
medida 1/8 pol, características adicionais reforçado. HALTBAR 9,81 490,50 

72 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 25. PADO 9,89 296,70 

73 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 30. PADO 10,98 329,40 

74 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 40. PADO 9,83 294,90 

75 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 50. PADO 28,93 867,90 

76 202 

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. 

WHITELUB 8,00 1.616,00 

77 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 10x10, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 15,99 639,60 

78 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 12x12, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 11,33 453,20 

79 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 13x15, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 10,52 420,80 

80 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 15x15, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 9,69 387,60 

81 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 15x18, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 9,69 387,60 

82 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redondo, bitola com cabeça 14x21, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,75 350,00 

83 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redondo, bitola com cabeça 17x21, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,84 353,60 

84 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 18x24, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

85 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 18x27, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

86 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 18x30, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

87 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 22x42, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

88 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 22x48 mm, acondicionado 

em embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

89 100 

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. 

GERDAU 9,98 998,00 

90 30 lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga 
2, características adicionais tipo carpinteiro, material carga grafite. 

FABER 
CASTELL 2,10 63,00 

91 6 chave cano/grifo 12". LOYAL 20,53 123,18 
92 6 chave cano/grifo 18". LOYAL 46,84 281,04 

93 8 
maleta ferramentas, material chapa aço, acabamento superficial 

pintura eletrostática, tamanho grande, quantidade gavetas 3, 
características adicionais tipo caixa sanfona. 

MARCON 46,90 375,20 

94 6 chave cano/grifo 36". LOYAL 242,65 1.455,90 
95 6 jogo chave allen longa - 1.5 a 10.0. IRWIN 50,15 300,90 
96 6 jogo chave fixa - 06 a 32 mm. ROBUST 176,73 1.060,38 
97 6 jogo chave fixa - 1/4" a 1 1/4". ROBUST 120,47 722,82 
98 6 jogo chave combinada - 06 a 32 mm. ROBUST 257,22 1.543,32 
99 6 jogo chave combinada  - 1/4" a 1 1/4". ROBUST 319,47 1.916,82 
100 6 jogo chave soquete 3/4 - 22 a 50 mm. GEDORE 998,05 5.988,30 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

67 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. 

BRASIL 5,89 117,80 

68 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. 
BRASIL 5,89 176,70 

69 10 extensão para bomba de graxa, material flexível, comprimento 300 
mm. HALTBAR 21,00 210,00 

70 20 bico para engraxador, material metalico, cor preto, com válvula, 
medida 1/8 pol. HALTBAR 7,65 153,00 

71 50 bico para engraxador, material metálico, cor preto, com válvula, 
medida 1/8 pol, características adicionais reforçado. HALTBAR 9,81 490,50 

72 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 25. PADO 9,89 296,70 

73 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 30. PADO 10,98 329,40 

74 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 40. PADO 9,83 294,90 

75 30 cadeado, material latão maciço, material haste aço inoxidável, cor 
amarela, característica adicional: tamanho 50. PADO 28,93 867,90 

76 202 

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. 

WHITELUB 8,00 1.616,00 

77 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 10x10, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 15,99 639,60 

78 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 12x12, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 11,33 453,20 

79 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 13x15, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 10,52 420,80 

80 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 15x15, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 9,69 387,60 

81 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 15x18, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 9,69 387,60 

82 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redondo, bitola com cabeça 14x21, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,75 350,00 

83 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redondo, bitola com cabeça 17x21, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,84 353,60 

84 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 18x24, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

85 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 18x27, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

86 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 18x30, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

87 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 22x42, acondicionado em 

embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

88 40 
prego, material aço, tratamento superficial galvanizado, tipo prego 
com cabeça redonda, bitola com cabeça 22x48 mm, acondicionado 

em embalagem de 1 kg. 
GERDAU 8,40 336,00 

89 100 

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. 

GERDAU 9,98 998,00 

90 30 lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, dureza carga 
2, características adicionais tipo carpinteiro, material carga grafite. 

FABER 
CASTELL 2,10 63,00 

91 6 chave cano/grifo 12". LOYAL 20,53 123,18 
92 6 chave cano/grifo 18". LOYAL 46,84 281,04 

93 8 
maleta ferramentas, material chapa aço, acabamento superficial 

pintura eletrostática, tamanho grande, quantidade gavetas 3, 
características adicionais tipo caixa sanfona. 

MARCON 46,90 375,20 

94 6 chave cano/grifo 36". LOYAL 242,65 1.455,90 
95 6 jogo chave allen longa - 1.5 a 10.0. IRWIN 50,15 300,90 
96 6 jogo chave fixa - 06 a 32 mm. ROBUST 176,73 1.060,38 
97 6 jogo chave fixa - 1/4" a 1 1/4". ROBUST 120,47 722,82 
98 6 jogo chave combinada - 06 a 32 mm. ROBUST 257,22 1.543,32 
99 6 jogo chave combinada  - 1/4" a 1 1/4". ROBUST 319,47 1.916,82 
100 6 jogo chave soquete 3/4 - 22 a 50 mm. GEDORE 998,05 5.988,30 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

101 6 jogo chave soquete 1/2 - 12 a 32mm d26em. ROBUST 394,81 2.368,86 
102 2 chave de roda s/ cabo 38 x 21. CESTARI 81,55 163,10 
103 2 chave de roda s/ cabo 27 x 33 CESTARI 84,70 169,40 
104 4 saca polia 02 garras nº 03. GEDORES 259,63 1.038,52 
105 4 saca polia  03 garras nº 02. GEDORES 268,35 1.073,40 
106 2 saca polia 03 garras nº 04. GEDORES 484,15 968,30 
107 4 chave de roda s/ cabo 30 x 27. CESTARI 79,60 318,40 
108 2 chave de roda s/ cabo 30 x 32. CESTARI 84,54 169,08 
109 2 chave de roda s/ cabo 36 x 27. CESTARI 82,86 165,72 
110 2 chave de roda s/ cabo 32 x 27. CESTARI 80,54 161,08 
111 4 jogo chave allen curta "b" - 1.5 a 10.0. IRWIN 29,22 116,88 
112 2 chave de roda s/ cabo 32 x 33. CESTARI 78,55 157,10 

113 100 

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. 

PLASTCOR 7,77 777,00 

114 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. 

PLASTCOR 9,08 726,40 

115 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. 

LEDAN 14,72 368,00 

116 200 luva, material raspa de couro, revestimento interno sem forro, 
tamanho médio, tamanho do cano longo. COURAÇA 10,66 2.132,00 

117 200 
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. 

LEAL 2,01 402,00 

118 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. 
ITALBOTAS 38,28 3.062,40 

119 30 
óculos de proteção, material armação plástico,  tipo lente 

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

ORION 2,48 74,40 

120 100 
protetor auricular, tipo concha dupla, material pvc - cloreto de 

polivinila, material haste pvc - cloreto de polivinila, material 
almofada espuma, características adicionais cinta regulável. 

ORION 16,46 1.646,00 

121 100 protetor auricular, material poliuretano, tamanho único, 
características adicionais tipo plug, cor laranja. FVS 1,51 151,00 

122 150 arruela lisa  - 3/8 2.0mm grossa. ZICKUHR 0,09 13,50 
123 150 arruela lisa pol  - 1/2 3.0mm grossa. ZICKUHR 0,14 21,00 
124 150 arruela pressão 06 - 1/4. FAMA 0,01 1,50 
125 150 arruela pressão 07 - 5/16. FAMA 0,03 4,50 
126 150 arruela pressão 09 - 3/8. FAMA 0,06 9,00 
127 150 arruela pressão 11 - 7/16. FAMA 0,10 15,00 
128 150 arruela pressão 12 - 1/2. FAMA 0,11 16,50 
129 150 arruela pressão 15 - 5/8. FAMA 0,18 27,00 
130 150 arruela pressão 19 - 3/4. FAMA 0,31 46,50 
131 150 arruela pressão 22 - 7/8. FAMA 0,72 108,00 
132 150 parafuso chip c/c 6.0x70. CISER 0,27 40,50 
133 300 parafuso franc 06x050-1/4x2". REX 0,27 81,00 
134 150 parafuso franc 06x050-1/4x4". REX 0,40 60,00 
135 150 parafuso franc 06x125-1/4x5" REX 0,46 69,00 
136 150 prafuso franc 07x050-5/16x2" REX 0,40 60,00 
137 150 parafuso franc 07x056-5/16x 2 1/4 REX 0,43 64,50 
138 150 parafuso franc 07x062-5/16x2 1/2 REX 0,46 69,00 
139 150 parafuso franc 07x076-5/16x3" REX 0,50 75,00 
140 150 parafuso franc 07x088-5/16x 3 1/2 REX 0,57 85,50 
141 150 parafuso franc 07x101-5/16x4" REX 0,61 91,50 
142 150 parafuso franc 07x113-5/16x 4 1/2 REX 0,75 112,50 
143 150 parafuso franc 07x225-5/16x9" REX 1,44 216,00 
144 150 parafuso franc 07x250-5/16 10" REX 1,57 235,50 
145 150 parafuso franc 09x025-3/8x1" REX 0,43 64,50 
146 150 parafuso franc 09x031-3/8x1 1/4 REX 0,49 73,50 
147 150 parafuso franc 09x038-3/8x 1 1/2 REX 0,51 76,50 
148 150 parafuso franc 09x044-3/8x 1 3/4 REX 0,56 84,00 
149 150 parafuso franc 09x050-3/8x2" REX 0,60 90,00 
150 150 parafuso franc 09x056-3/8x2 1/4 REX 0,62 93,00 
151 150 parafuso franc 09x062-3/8x2 2 1/2 REX 0,64 96,00 
152 150 parafuso franc 09x125-3/8x5" REX 1,21 181,50 
153 150 parafuso franc 09x150-3/8x6" REX 1,35 202,50 
154 150 parafuso franc 09x162-3/8x6 1/2 REX 1,53 229,50 
155 150 parafuso sext unc 06x025-1/4 REX 0,15 22,50 
156 150 parafuso sext unc 06x038-1/4 x1 1/2 rl REX 0,19 28,50 
157 150 parafuso sext unc 22x150-7/8 x6" REX 9,19 1.378,50 
158 150 porca sext unc 06 - 1/4" REX 0,07 10,50 
159 150 porca sext unc 07 - 5/16" REX 0,10 15,00 
160 150 porca sext unc 09 - 3/8" REX 0,13 19,50 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

161 150 porca sext unc 11 - 7/16"ch5/8 REX 0,21 31,50 
162 150 porca sext unc 13 1/2" REX 0,30 45,00 
163 150 porca sext unc 15 - 5/8" REX 0,47 70,50 
164 150 porca sext unc 19 - 3/4" REX 1,03 154,50 
165 150 porca sext unc 22 - 7/8" REX 1,29 193,50 
166 150 arruela lisa pol d - 1/4 1.0mm ZICKUHR 0,04 6,00 
167 150 arruela lisa pol e - 5/16 1.2mm ZICKUHR 0,06 9,00 
168 150 arruela lisa pol j - 5/8 3.0mm ZICKUHR 0,23 34,50 
169 150 arruela lisa pol k - 3.0mm ZICKUHR 0,35 52,50 
170 150 arruela lisa pol l - 7/8 3.0mm. ZICKUHR 0,35 52,50 
171 150 parafuso sext unc 22x050-7/8 x2" REX 5,50 825,00 
172 150 parafuso c/c 6.0x80 CISER 0,30 45,00 
173 150 parafuso franc 07x275-5/16x11" REX 1,91 286,50 
174 150 parafuso franc 07x212-5/16x  8 1/2. REX 1,41 211,50 
175 150 parafuso franc 07x237-5/16x 9 1/2. REX 1,24 186,00 
176 150 parafuso chip c/c 4.0 x 30. CISER 0,04 6,00 
177 150 parafuso chip c/c 4.0 x 35. CISER 0,04 6,00 
178 150 parafuso chip c/c 4.0 x 40. CISER 0,05 7,50 
179 150 parafuso chip c/c 4.5 x 40. CISER 0,07 10,50 
180 150 parafuso chip c/c 5.0 x 40. CISER 0,10 15,00 
181 150 parafuso chip c/c 5.0 x 30. CISER 0,09 13,50 
182 150 parafuso chip c/c 5.0 x 35. CISER 0,09 13,50 
183 150 parafuso franc 07x300-5/16x 12" REX 2,32 348,00 
184 150 parafuso chip c/c 6.0 x 40. REX 0,17 25,50 
185 150 parafuso chip c/c 6.0 x 50. CISER 0,21 31,50 
186 150 parafuso chip c/c 6.0 x 60. CISER 0,21 31,50 
187 150 parafuso sext unc 09x125-3/8 x 5". REX 1,18 177,00 
188 150 parafuso sext unc 13x025-1/2 x 1". REX 0,62 93,00 
189 150 parafuso sext unc 13x038-1/2 x 1 1/2. REX 0,74 111,00 
190 150 parafuso sext unc 13x050-1/2 x 2". REX 0,85 127,50 
191 150 parafuso sext unc 13x076-1/2 x 3". REX 1,33 199,50 
192 150 parafuso sext unc 13x101-1/2 x 4" REX 1,84 276,00 
193 150 parafuso sext unc 15x050-/8 x 2" REX 1,56 234,00 
194 150 parafuso sext unc 15x062-5/8 x 2 1/2. REX 1,85 277,50 
195 150 parafuso sext unc 15x069-5/8 x 3". REX 2,02 303,00 
196 150 parafuso sext unc 15x101-5/8 x 4". REX 2,65 397,50 
197 150 parafuso sext unc 15x125-5/8 x 5". REX 3,12 468,00 
198 150 parafuso sext unc 15x150-5/8 x 6". REX 3,82 573,00 
199 150 parafuso sext unc 19x038-3/4 x 1 1/2. REX 2,01 301,50 
200 150 parafuso sext unc 19x050-3/4 x 2". REX 2,26 339,00 
201 150 parafuso sext unc 19x062-3/4 x 2 1/2. REX 2,79 418,50 
202 150 parafuso sext unc 19x125-3/4 x 5". REX 4,35 652,50 
203 150 parafuso sext unc 19x175-3/4 x7". REX 7,43 1.114,50 
204 150 parafuso sext unc 22x076-7/8 x 3". REX 5,32 798,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

161 150 porca sext unc 11 - 7/16"ch5/8 REX 0,21 31,50 
162 150 porca sext unc 13 1/2" REX 0,30 45,00 
163 150 porca sext unc 15 - 5/8" REX 0,47 70,50 
164 150 porca sext unc 19 - 3/4" REX 1,03 154,50 
165 150 porca sext unc 22 - 7/8" REX 1,29 193,50 
166 150 arruela lisa pol d - 1/4 1.0mm ZICKUHR 0,04 6,00 
167 150 arruela lisa pol e - 5/16 1.2mm ZICKUHR 0,06 9,00 
168 150 arruela lisa pol j - 5/8 3.0mm ZICKUHR 0,23 34,50 
169 150 arruela lisa pol k - 3.0mm ZICKUHR 0,35 52,50 
170 150 arruela lisa pol l - 7/8 3.0mm. ZICKUHR 0,35 52,50 
171 150 parafuso sext unc 22x050-7/8 x2" REX 5,50 825,00 
172 150 parafuso c/c 6.0x80 CISER 0,30 45,00 
173 150 parafuso franc 07x275-5/16x11" REX 1,91 286,50 
174 150 parafuso franc 07x212-5/16x  8 1/2. REX 1,41 211,50 
175 150 parafuso franc 07x237-5/16x 9 1/2. REX 1,24 186,00 
176 150 parafuso chip c/c 4.0 x 30. CISER 0,04 6,00 
177 150 parafuso chip c/c 4.0 x 35. CISER 0,04 6,00 
178 150 parafuso chip c/c 4.0 x 40. CISER 0,05 7,50 
179 150 parafuso chip c/c 4.5 x 40. CISER 0,07 10,50 
180 150 parafuso chip c/c 5.0 x 40. CISER 0,10 15,00 
181 150 parafuso chip c/c 5.0 x 30. CISER 0,09 13,50 
182 150 parafuso chip c/c 5.0 x 35. CISER 0,09 13,50 
183 150 parafuso franc 07x300-5/16x 12" REX 2,32 348,00 
184 150 parafuso chip c/c 6.0 x 40. REX 0,17 25,50 
185 150 parafuso chip c/c 6.0 x 50. CISER 0,21 31,50 
186 150 parafuso chip c/c 6.0 x 60. CISER 0,21 31,50 
187 150 parafuso sext unc 09x125-3/8 x 5". REX 1,18 177,00 
188 150 parafuso sext unc 13x025-1/2 x 1". REX 0,62 93,00 
189 150 parafuso sext unc 13x038-1/2 x 1 1/2. REX 0,74 111,00 
190 150 parafuso sext unc 13x050-1/2 x 2". REX 0,85 127,50 
191 150 parafuso sext unc 13x076-1/2 x 3". REX 1,33 199,50 
192 150 parafuso sext unc 13x101-1/2 x 4" REX 1,84 276,00 
193 150 parafuso sext unc 15x050-/8 x 2" REX 1,56 234,00 
194 150 parafuso sext unc 15x062-5/8 x 2 1/2. REX 1,85 277,50 
195 150 parafuso sext unc 15x069-5/8 x 3". REX 2,02 303,00 
196 150 parafuso sext unc 15x101-5/8 x 4". REX 2,65 397,50 
197 150 parafuso sext unc 15x125-5/8 x 5". REX 3,12 468,00 
198 150 parafuso sext unc 15x150-5/8 x 6". REX 3,82 573,00 
199 150 parafuso sext unc 19x038-3/4 x 1 1/2. REX 2,01 301,50 
200 150 parafuso sext unc 19x050-3/4 x 2". REX 2,26 339,00 
201 150 parafuso sext unc 19x062-3/4 x 2 1/2. REX 2,79 418,50 
202 150 parafuso sext unc 19x125-3/4 x 5". REX 4,35 652,50 
203 150 parafuso sext unc 19x175-3/4 x7". REX 7,43 1.114,50 
204 150 parafuso sext unc 22x076-7/8 x 3". REX 5,32 798,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 386/2015 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. 266/2015, homologado em 
21/09/2015.
Valor Homologado: R$ 55.760,00 (Cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de plantio de gra-
ma e serviços com caminhão auto fossa.
Empresa: J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 920/2015-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 EMTECON – TECNOLOGIA E CONS-
TRUÇÕES LTDA –ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Dr. 
Luiz Teixeira Mendes, 1408, Zona 05, na cidade de Maringá, estado do Pa-
raná, CEP 87015-000, telefone (44)3224-3713, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
05.883.771/0001-98.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Tomada de Preços nº 12/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da 
Praça Primo Manfrinato, localizada na Av. Santa Catarina, entre as Ruas Consti-
tuição e Manoel de Nóbrega, de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
199.465,66 (Cento e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco reais 
sessenta e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de agosto 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 
262/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 390/2015, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente para obras e 
manutenção em imóveis (ferramentas em geral, materiais de proteção e seguran-
ça, parafusos, pregos, cadeados, entre outros).
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa J. MEIRA & CIA LTDA 
- EPP, como vencedora dos itens 01 ao 204 no valor total de R$ 105.914,78 
(Cento e cinco mil novecentos e quatorze reais setenta e oito centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Setembro 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 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

2 4.000 metros quadrados de execução de serviços de plantio e replantio de grama tipo 
mato grosso, (com todos os serviços de preparação do solo) R$ 8,49 R$ 

33.960,00 

3 200 

contratação de serviços de caminhão tipo auto fossa, com varetas e molas para 
desentupimento de fossas, bocas de lobo e galerias de águas pluviais do 

município de Cianorte e Distrito de São Lourenço e Vidigal. ( a proponente 
deverá obter pessoas especializadas para execução dos serviços). 

R$ 109,00 R$ 
21.800,00 

 

que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
266/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 396/2015, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de serviços de plantio de grama e 
serviços com caminhão auto fossa. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: RODRIGO H. JU-
LIATE, como vencedora do item 01 no valor total de R$ 67.920,00 (Sessenta 
e sete mil novecentos e vinte reais); e, J. FRANCELINO DA SILVA & CIA 
LTDA – ME, como vencedora dos itens 02 e 03 no valor total de R$ 55.760,00 
(Cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 666/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA LIZ SERVIÇOS ON-
LINE LTDA ME ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
96/2014.
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:
LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua 220, 200, Bairro Andorinha, na cidade de Itapema, Estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.725.725/0001-35, neste ato represen-
tado pelo Sr. Carlito Mello de Liz, portador da Cédula de Identidade RG nº 
8/R-220.562 SSP/SC e do CPF nº 181.488.089-53, residente e domiciliado em 
Lages/SC.
Cláusula Primeira:
As partes de comum acordo, na forma convencionada na Cláusula Quarta do 
contrato original, decidem prorrogar o prazo de vigência por igual período, 
ou seja, 12 (doze) meses, de 10/10/2015 até 09/10/2016, nos termos da Lei 
8.666/93.
Cláusula Segunda:
Com base no exposto na Cláusula Quinta do contrato original, considera-se 
como valor para a execução deste Termo a quantia de R$ 7.706,84 (sete mil, 
setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), que corresponde a 04 (quatro) 
parcelas trimestrais de R$ 1.926,71 (um mil, novecentos e vinte e seis reais e 
setenta e um centavos). Tais valores foram reajustados conforme índice previsto 
na Cláusula Quinta do contrato original.
Cláusula Terceira:
Dotação orçamentária:
0301 4 122 3 2 12 – Manut. Proc. Juríd. 339039080000 – Red. 2299 – Fonte 0.
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.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento 
contratual em 03 (três) vias, iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de setembro de 2015.

    Claudemir Romero Bongiorno                           Carlito Mello de Liz
 Prefeito                            LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA ME
 Contratante                                          Contratada

TESTEMUNHAS:
 ________________________ _______________________
 Nome:   Nome:
 RG:   RG: 

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 Lici-
tação nº 12/2015, modalidade Tomada de Preços, Processo 306/2015, concer-
nente a Contratação de empresa para execução de obra de revitalização da Praça 
Primo Manfrinato, localizada na Av. Santa Catarina, entre as Ruas Constituição 
e Manoel de Nóbrega, de Cianorte.
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II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa EMTECON – TECNO-
LOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA –ME como vencedora do lote único no valor 
de R$ 199.465,66 (Cento e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco 
reais sessenta e seis centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
 Prefeito Municipal
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