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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 248/2015

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de calcário 
dolomítico, ensacado e acondicionado em sacos de cinquenta quilos, para distri-
buição aos pequenos produtores do Município de Cianorte. Credenciamento até 
as 8:00 horas do dia 14 de Outubro de 2015 através do site www.caixa.gov.br; 
o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 14 de Outubro de 2015; a 
abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 14 de Outubro de 2015. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos, anexos e alterações, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, 
em 28 de setembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 303/2015

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, que fará realizar, na Sala da Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de mobiliários 
para a Secretaria de Bem Estar Social. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 
14 de Outubro de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das 
propostas até as 8:30 horas do dia 14 de Outubro de 2015; a abertura da sessão 
pública às 15:00 horas do dia 14 de Outubro de 2015. O Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, pra-
zos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima 
ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 

e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 28 de Setembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 304/2015

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, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 13 de Outubro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de concreto 
usinado e contratação de serviços de bombeamento de concreto usinado.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 305/2015

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, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 13 de Outubro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de metros 
de corrimão, serviços metalúrgicos para conserto de placas, parques infantis e 
similares e contratação de horas de serviço de locação de guincho.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 20/2015
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, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 15 de Outubro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo me-
nor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra visando a re-
cuperação da ponte sobre o Ribeirão São Januário. Valor Máximo: R$ 30.918,57 
(trinta mil, novecentos e dezoito reais, e cinquenta e sete centavos). Prazo para 
execução: 03 (três) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
xos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no ho-
rário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Infor-
mações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos 
à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 
3619-6210. Cianorte, 28 de Setembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 209/2015 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 Eletrõnico sob nº. 119/15, homologado em 
29/06/2015.
Valor Homologado: R$ 20.034,53 (Vinte mil trinta e quatro reais cinquenta e 
três centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de materiais de limpeza e ma-
teriais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Mu-
nicipal. 
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, 29 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 210/2015 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 Eletrônico sob nº. 119/15, homologado em 
29/06/2015.
Valor Homologado: R$ 60.197,00 (Sessenta mil cento e noventa e sete reais).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de materiais de limpeza e ma-
teriais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Mu-
nicipal. 
Empresa: Atacado Maringá Indústria e Comércio De Alimentos Ltda.
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 
registrado Marca 

1 75 

água sanitária, caixa c/ 12x1 litro , com cloro ativo, ação 
desinfetante de uso geral inclusive desinfecção de frutas, 
verduras e legumes, alvejante e bactericida. sem perfume. 

composição: hipoclorito de sódio e água. teor de cloro ativo: 
2,0% a 2,5% p/p. original de fábrica, embalagens lacradas, 
com registro no ministério da saúde, químico responsável, 

datas de fabricação e validade, indicações e precauções de uso, 
composição e informações. ótima qualidade 

13,55 1.016,25 UPE 

10 310 
balde plástico com alça - capacidade 20 litros, fabricado em 

plástico resistente, com dimensões aproximadas de 27,5 x 25,6 
mm, alça em metal. 

4,40 1.364,00 ALPLAST 

11 270 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no 
encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade de 

8 litros 

2,98 804,60 ALPLAST 

12 120 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no 
encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade de 

14 a 15 litros 

2,80 336,00 ALPLAST 

28 677 

detergente líquido, caixa c/ 24x1 frascos com 500ml, neutro, 
pronto uso, biodegradável. composição: tensoativos aniônicos, 

coadjuvantes, sequestrante, derivados de isotiazolinonas, 
espessante, corante, perfume e água. contém tensoativo 
biodegradável. componente ativo: linear alquil benzeno, 

sulfonato de sódio. original do fabricante, com registro no 
ministério da saúde, químico responsável, composição e 

informações do fabricante estampada na embalagem. ótima 
qualidade 

20,49 13.871,73 AGILOUÇA 

36 80 isca raticida em grãos, embalagem de mínimo 20g 0,89 71,20 COMBATE 

67 565 rolo em madeira, com 2 lâminas de borrachas, medindo 40 cm, 
com cabo em madeira medindo aproximadamente 1,5 m 4,55 2.570,75 DESAFIO 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

2 3.500 

galão com 5 litros de água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, com teor de cloro ativo variando de 2 a 2,5%, corrosivo 
classe b, número de risco 85, risco à saúde 3, corrosividade 1, incolor, 

para aplicação de lavagem e alvejante, com registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

5,90 20.650,00 PRIMICIAS 

20 50 cesto para lixo, telado, capacidade 15 litros 5,00 250,00 ARQPLAST 

21 100 cesto plástico reforçado, fechado, com tampa, com capacidade para 
100 litros 35,00 3.500,00 ARQPLAST 

25 180 
desodorizador de ar, aerosol, com 360ml/302grs, composto com 

emulsificante, anti-oxidante, fragrância, veículo e propelentes, com 
registro junto a anvisa, conforme legislação vigente. 

5,20 936,00 ULTRAFRESH 

31 160 
esponja de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral, fardo 
com 08 unidades, peso líquido não inferior a 50 gramas, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
0,80 128,00 ASTRO 

32 410 esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes de 60 gramas e oito 
unidades cada pacote. composição: aço carbono. ótima qualidade 9,00 3.690,00 ASTRO 

74 180 

sabão em barra, caixa com 50 barras, embalado a cada 5 unidades de 
200g cada, glicerinado, neutro. composição: sabão de ácidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos 

de soja,coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante e água. 
pronto uso, original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 
quimico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação 
e de validade e informações do fabricante estampado na embalagem. 

ótima qualidade 

29,00 5.220,00 BARRA NOVA 

76 7.050 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 01 quilo, para 
limpeza geral, biodegradável, original do fabricante, com registro no 

ministério da saúde, químico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e informações do 

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

essência, água, alvejante e carga. ótima qualidade 

2,40 16.920,00 CLASS 

77 350 sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com extratos de rosas e 
hidratantes. 0,60 210,00 MOTIVUS 

78 650 

sabonete líquido neutro glicerinado, dermosuave, para higienização de 
recém-natos, galão de 5 lts. composição: lauril éter sulfato de sódio, 
base perolizante, alcanolamida de àcido graxo de coco, glicerina bi-
destilada, ácido cítrico, essência, conservante e água deionizada.  

10,50 6.825,00 BELLPLUS 

82 100 saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade para 
20 litros 6,00 600,00 PLASTPEROLA 

92 500 
saponáceo líquido cremoso, frasco plástico de 300g. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de registro no ministério de saúde. 

1,80 900,00 CLASS 

94 12 
tapete, material superfície polipropileno, material base juta e algodão, 
tipo aveludado, altura total 9 mm, acabamento franjado, largura 50 

cm, comprimento 100 cm. 
9,00 108,00 FORT LIMP 

95 65 toalha de mão, algodão, na cor branca, dimensões 290 x 500 mm. 4,00 260,00 GORZAN 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

2 3.500 

galão com 5 litros de água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, com teor de cloro ativo variando de 2 a 2,5%, corrosivo 
classe b, número de risco 85, risco à saúde 3, corrosividade 1, incolor, 

para aplicação de lavagem e alvejante, com registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

5,90 20.650,00 PRIMICIAS 

20 50 cesto para lixo, telado, capacidade 15 litros 5,00 250,00 ARQPLAST 

21 100 cesto plástico reforçado, fechado, com tampa, com capacidade para 
100 litros 35,00 3.500,00 ARQPLAST 

25 180 
desodorizador de ar, aerosol, com 360ml/302grs, composto com 

emulsificante, anti-oxidante, fragrância, veículo e propelentes, com 
registro junto a anvisa, conforme legislação vigente. 

5,20 936,00 ULTRAFRESH 

31 160 
esponja de lã de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral, fardo 
com 08 unidades, peso líquido não inferior a 50 gramas, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
0,80 128,00 ASTRO 

32 410 esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes de 60 gramas e oito 
unidades cada pacote. composição: aço carbono. ótima qualidade 9,00 3.690,00 ASTRO 

74 180 

sabão em barra, caixa com 50 barras, embalado a cada 5 unidades de 
200g cada, glicerinado, neutro. composição: sabão de ácidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos 

de soja,coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante e água. 
pronto uso, original do fabricante, com registro no ministério da saúde, 
quimico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação 
e de validade e informações do fabricante estampado na embalagem. 

ótima qualidade 

29,00 5.220,00 BARRA NOVA 

76 7.050 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 01 quilo, para 
limpeza geral, biodegradável, original do fabricante, com registro no 

ministério da saúde, químico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e informações do 

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

essência, água, alvejante e carga. ótima qualidade 

2,40 16.920,00 CLASS 

77 350 sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com extratos de rosas e 
hidratantes. 0,60 210,00 MOTIVUS 

78 650 

sabonete líquido neutro glicerinado, dermosuave, para higienização de 
recém-natos, galão de 5 lts. composição: lauril éter sulfato de sódio, 
base perolizante, alcanolamida de àcido graxo de coco, glicerina bi-
destilada, ácido cítrico, essência, conservante e água deionizada.  

10,50 6.825,00 BELLPLUS 

82 100 saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade para 
20 litros 6,00 600,00 PLASTPEROLA 

92 500 
saponáceo líquido cremoso, frasco plástico de 300g. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de registro no ministério de saúde. 

1,80 900,00 CLASS 

94 12 
tapete, material superfície polipropileno, material base juta e algodão, 
tipo aveludado, altura total 9 mm, acabamento franjado, largura 50 

cm, comprimento 100 cm. 
9,00 108,00 FORT LIMP 

95 65 toalha de mão, algodão, na cor branca, dimensões 290 x 500 mm. 4,00 260,00 GORZAN 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 211/2015 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 Eletrônico sob nº. 119/15, homologado em 29/06/2015.
Valor Homologado: R$ 112.909,50 (Cento e doze mil novecentos e nove reais 
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de materiais de limpeza e ma-
teriais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Mu-
nicipal. 
Empresa: S.R. DUTRA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

3 780 

alcool em gel asséptico para as mãos, galão com 5 litros, a 70º gl, com 
bactericida, ação germicida, odor característico do álcool, ativos totais 
59 a 61%, ph 8,0 a 9,0, com data de fabricação e prazo de validade, 

com registro no ministério da saúde 

23,00 17.940,00 CICLOFARMA/TUPI 

4 185 

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

álcool etílico, desnaturante e água. desnaturante: benzoato de 
denatônio. com validade mínima de 12 meses 

31,50 5.827,50 TUPI 

6 500 
alcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 12x1 litros. álcool 

hospitalar, desinfetante para superfícies fixas. composição: álcool 
etílico e água purificada. princípio ativo: álcool etílico hidratado à 70% 

33,00 16.500,00 TUPI 

13 100 borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 30cm. 2,20 220,00 SANCHES 

14 100 borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 60cm. 2,50 250,00 SANCHES 

16 20 cabo de alumínio extensão, com 1,30m. 11,10 222,00 SANCHES 

17 25 
rolo de lençol descartável de papel, caixa com 6 unidades, no tamanho 

50x0,70m, com composição em 100% de fibras naturais, na cor 
branco. 

41,00 1.025,00 SPRING 

29 100 escova com cerdas de nylon, para lavagem de roupas. 1,50 150,00 LOCATELLI 

46 2.650 

luva em látex, o par, de proteção e segurança, uso doméstico, forro 
100% algodão, antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa uso 

de talco, elaborada com látex de borracha, natural de alta qualidade - 
tamanhos: p-m-g 

2,00 5.300,00 DANNY 

47 160 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 100 unidades, elaborada 
com latex natural, lubrificada com pó bio-absorvível, tamanho m, com 

dimensões mínimas de 0,08 mm de espessura e de 230mm de 
comprimento, de uso único, ambidestra, dentro das normas técnicas e 

com registro no m. s./anvisa. boa qualidade 

15,50 2.480,00 TALGE 

50 3.040 
pano de chão, tipo 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento 
em overloque, dimensões 100x65cm, padrão toalha de banho, alta 

absorção, (limpa, lava e enxuga). 
3,30 10.032,00 NAVITEX 

52 1.000 pano tipo saco alvejado, tamanho 45x70cm, 100% algodão, alta 
absorção, multi-uso 1,70 1.700,00 NAVITEX 

56 4.810 papel toalha, branco, 100% celulose virgem, 02 dobras, formato 
23x21cm, embalagem com 1000 folhas, alta absorção, boa qualidade 7,00 33.670,00 ECOPAPER 

75 500 

sabão em líquido para limpeza geral, biodegradável, original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, químico responsável, 

indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e 
informações do fabricante no rótulo, frasco com 1 litro 

5,50 2.750,00 START 

81 140 saco de lixo preto, com 10 unidades, extraforte, com capacidade para 
30 litros 1,90 266,00 COMETA 

93 30 suporte para fibra de limpeza 102x260mm. 11,90 357,00 BETANIN 

96 60 
vassoura de piaçava, cerdas em piaçava, base retangular em madeira 
largura 220 mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 

mm, variação dimensional de +/- 5%. 
6,00 360,00 LOCATELLI 

98 1.350 
vassoura vegetal (caipira de palha), confeccionada com palha de 1ª 
qualidade, com no mínimo 03 amarrações, com medida mínima de 

30cm de largura, com  cabo de madeira de no mínimo 1,10m 
6,80 9.180,00 CIANORTE 

99 1.200 
vassoura, cerdas em nylon, base retangular em madeira largura 250 
mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variação dimensional 

de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. 
3,90 4.680,00 LOCATELLI 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 213/2015 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 Eletrônico sob nº. 119/15, homologado em 29/06/2015.
Valor Homologado: R$ 43.883,16 (Quarenta e três mil oitocentos e oitenta e três 
reais dezesseis centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de materiais de limpeza e ma-
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teriais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Mu-
nicipal. 
Empresa: SAUBER QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 214/2015 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 Eletrônico sob nº. 119/15, homologado em 
29/06/2015.
Valor Homologado: R$ 82.357,10 (Oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e 
sete reais dez centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de materiais de limpeza e ma-
teriais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Mu-
nicipal. 
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

7 1.050 

amaciante de roupas, galão com 5 litros, tradicional (cor azul), 
com extrato de algodão. composição: ativo, coadjuvantes, 
emulsão de silicone, diluente, conservante (5-cloro-2 metil 
isotiazonil-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), perfume, 

pigmento e água. componente ativo: cloreto de dialquil dimetil 
amônio. ótima qualidade 

6,05 6.352,50 BRILHANTEC 

22 2.050 
desinfetante líquido, galão de 5 littros, com ação bactericida, uso 

limpeza geral e aromas variados, com registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

5,90 12.095,00 SAUBER 

23 134 

desinfetante uso geral,  caixa com 6 frascos de 2 litros, com 
ação bactericida, fragância variada. composição: ativo, 

emulsificante, perfume, controlador de ph, conservante (5-cloro-
2 metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), corante e 

água, componentes ativos: cloreto de alquil dimetil benzil 
amônio e cloreto de didecildimetilamônio - 0,28%. original do 

fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem. boa 

qualidade 

11,99 1.606,66 SAUBER 

24 2.600 

desinfetante uso geral,  galão de 5 litros, com ação bactericida, 
fragância variada. composição: ativo, emulsificante, perfume, 

controlador de ph, conservante (5-cloro-2 metilisotiazolin-3-ona 
e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), corante e água, componentes 
ativos: cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de 
didecildimetilamônio - 0,28%. original do fabricante, com 

registro no ministério da saúde, químico responsável, data de 
fabricação e validade, composição e informações do fabricante 

estampada na embalagem. boa qualidade 

6,00 15.600,00 SAUBER 

26 200 

detergente amoniacal, galão de 5 litros, com composição: 
tensoativos aniônicos e não aniônicos, espessante, alcalinizante, 
conservantes, corantes e água, com componente ativo: leniar 
alquil benzeno sulfonato de sódio, com registro junto a anvisa, 

conforme legislação vigente. 

11,99 2.398,00 BRILHANTEC 

27 490 
detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno sulfonico, acido 

glicolico, acido oxalico , agente controlador de ph , espessante , 
fragrância , corante e agua embalagem com 5 litros 

11,90 5.831,00 BRILHANTEC 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

8 200 avental  plástico de uso em cozinha 3,50 700,00 COPATEX 

9 160 bacia plástica, com capacidade mínima de 30 litros, em material 
plástico resistente 6,20 992,00 ARQPLAST 

15 250 bota de borracha, cor branca, cano longo - numeração do 36 ao 
42 20,95 5.237,50 BRACOL 

18 48 
cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, composição: cera 

de carnaúba, parafina, resina fumarica, cera de polietileno, 
emulsificante, pigmento, perfume, conservante e água 

2,25 108,00 RUBI 

19 25 cesto para lixo, telado, capacidade 10 litros 2,00 50,00 ARQPLAST 

33 2.500 

esponja de lavar louça, dupla face, medindo 
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza pesada, pacote 

com 03 unidades. com ação antibactérias que combate o 
desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na 

esponja. lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e 
lado amarelo, espuma macia, para limpeza de superfícies 
delicadas. composição: espuma de poliuretano com agente 

antibactérias e fibra sintética com abrasivo. ótima qualidade. 

1,20 3.000,00 BETTANIN 

34 1.720 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 

aproximadamente 30x50cm, com costuras nas laterais, 100% 
algodão, alta absorção de umidade 

1,40 2.408,00 MARTINS 

35 160 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-clorofluorcarbono. 
embalagem: com volume não inferior a 300 ml, com proteção 
contínua de no mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos e 
baratas, com frascos em aço reciclável / ecológico, prazo de 

validade de no mínimo 2 anos. 

5,50 880,00 ULTRA INSET 

37 280 

limpa alumínio, a base de ácido sulfônico, acondicionado em 
frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

1,70 476,00 DOBBY 

38 750 

limpador instantâneo, caixa c/ 24 unidades  de 500ml, 
multiuso, para aplicação sem enxague, biodegradável. 

composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 
coadjuvantes, sequestrante, essência e água. original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 

responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e 
de validade e informações do fabricante estampado na 

embalagem. ótima qualidade 

31,00 23.250,00 WORKER 

39 160 

limpador limpeza pesada, caixa com 12 unidades de 500ml, 
concentrado, diluível, original. composição: dodecil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo não-iônico, coadjuvantes, 
solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, 

perfume e conservante. ótima qualidade 

23,70 3.792,00 WORKER 

40 80 limpador para vidro. embalagem de 500ml, pulverizadora. 7,00 560,00 WORKER 

42 20 
lixeira com pedal, em material plástico, em formato cilíndrico, 
com capacidade mínima de 10 litros e máxima de 20 litros, cor 

branco.  
10,80 216,00 ARQPLAST 

45 100 
lustra móveis, emulsão aquosa cremosa, perfumada para 

aplicação em móveis e superfícies lisas, aromas diversos, frasco 
de plástico 500 ml, pronto uso. 

3,15 315,00 WORKER 

54 120 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, macio, sem 
perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% fibra 

celulósica, folha simples, embalagem original do fabricante, com 
composição, data de fabricação e validade e informações do 

fabricante estampado na embalagem 

7,90 948,00 NUNES 

57 1.200 

pedra sanitária, embalagem contendo 1 pedra com no mínimo 
25g, 1 gancho e 1 rede plástica para acomodação da pedra. 
composição: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, 

emoliente, perfume e corante 

0,72 864,00 SANY MIX 

58 200 prendedor de roupas, de madeira, pacote com 12 unidades. 0,85 170,00 KEEPREND 

59 180 prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 unidades. 1,55 279,00 KEEPREND 

62 100 rodo de madeira, 30cm, com cabo de 1,20m rosqueado, com 
borracha em eva duplo. 2,99 299,00 APOLO 

63 100 rodo de madeira, 40cm, com cabo de 1,20m rosqueado, com 
borracha em eva duplo. 3,10 310,00 APOLO 

64 50 rodo de madeira, 60cm, com cabo de 1,20m rosqueado, com 
borracha em eva duplo. 3,70 185,00 APOLO 

72 100 
rodo, para piso, rodo com base em madeira, com espuma, 

medindo 40cm, com cabo em madeira com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50 m. 

3,80 380,00 APOLO 

80 360 saco de lixo preto, com 05 unidades, extraforte, para uso 
doméstico pesado, micra 7, com capacidade para 200 litros 3,45 1.242,00 PLASTPEROLA 

84 340 pacote com 100 unidades de saco de lixo preto, micra 8, com 
capacidade para 40 litros. 9,40 3.196,00 PLASTPEROLA 

85 270 saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com 
capacidade para 50 litros 14,18 3.828,60 PLASTPEROLA 

87 970 saco para lixo, capacidade para 100 litros, pacote com 100 29,50 28.615,00 PLASTPEROLA 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

8 200 avental  plástico de uso em cozinha 3,50 700,00 COPATEX 

9 160 bacia plástica, com capacidade mínima de 30 litros, em material 
plástico resistente 6,20 992,00 ARQPLAST 

15 250 bota de borracha, cor branca, cano longo - numeração do 36 ao 
42 20,95 5.237,50 BRACOL 

18 48 
cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, composição: cera 

de carnaúba, parafina, resina fumarica, cera de polietileno, 
emulsificante, pigmento, perfume, conservante e água 

2,25 108,00 RUBI 

19 25 cesto para lixo, telado, capacidade 10 litros 2,00 50,00 ARQPLAST 

33 2.500 

esponja de lavar louça, dupla face, medindo 
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza pesada, pacote 

com 03 unidades. com ação antibactérias que combate o 
desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na 

esponja. lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e 
lado amarelo, espuma macia, para limpeza de superfícies 
delicadas. composição: espuma de poliuretano com agente 

antibactérias e fibra sintética com abrasivo. ótima qualidade. 

1,20 3.000,00 BETTANIN 

34 1.720 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 

aproximadamente 30x50cm, com costuras nas laterais, 100% 
algodão, alta absorção de umidade 

1,40 2.408,00 MARTINS 

35 160 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-clorofluorcarbono. 
embalagem: com volume não inferior a 300 ml, com proteção 
contínua de no mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos e 
baratas, com frascos em aço reciclável / ecológico, prazo de 

validade de no mínimo 2 anos. 

5,50 880,00 ULTRA INSET 

37 280 

limpa alumínio, a base de ácido sulfônico, acondicionado em 
frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

1,70 476,00 DOBBY 

38 750 

limpador instantâneo, caixa c/ 24 unidades  de 500ml, 
multiuso, para aplicação sem enxague, biodegradável. 

composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 
coadjuvantes, sequestrante, essência e água. original do 
fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 

responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e 
de validade e informações do fabricante estampado na 

embalagem. ótima qualidade 

31,00 23.250,00 WORKER 

39 160 

limpador limpeza pesada, caixa com 12 unidades de 500ml, 
concentrado, diluível, original. composição: dodecil benzeno 

sulfonato de sódio, tensoativo não-iônico, coadjuvantes, 
solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, 

perfume e conservante. ótima qualidade 

23,70 3.792,00 WORKER 

40 80 limpador para vidro. embalagem de 500ml, pulverizadora. 7,00 560,00 WORKER 

42 20 
lixeira com pedal, em material plástico, em formato cilíndrico, 
com capacidade mínima de 10 litros e máxima de 20 litros, cor 

branco.  
10,80 216,00 ARQPLAST 

45 100 
lustra móveis, emulsão aquosa cremosa, perfumada para 

aplicação em móveis e superfícies lisas, aromas diversos, frasco 
de plástico 500 ml, pronto uso. 

3,15 315,00 WORKER 

54 120 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, macio, sem 
perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% fibra 

celulósica, folha simples, embalagem original do fabricante, com 
composição, data de fabricação e validade e informações do 

fabricante estampado na embalagem 

7,90 948,00 NUNES 

57 1.200 

pedra sanitária, embalagem contendo 1 pedra com no mínimo 
25g, 1 gancho e 1 rede plástica para acomodação da pedra. 
composição: dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, 

emoliente, perfume e corante 

0,72 864,00 SANY MIX 

58 200 prendedor de roupas, de madeira, pacote com 12 unidades. 0,85 170,00 KEEPREND 

59 180 prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 unidades. 1,55 279,00 KEEPREND 

62 100 rodo de madeira, 30cm, com cabo de 1,20m rosqueado, com 
borracha em eva duplo. 2,99 299,00 APOLO 

63 100 rodo de madeira, 40cm, com cabo de 1,20m rosqueado, com 
borracha em eva duplo. 3,10 310,00 APOLO 

64 50 rodo de madeira, 60cm, com cabo de 1,20m rosqueado, com 
borracha em eva duplo. 3,70 185,00 APOLO 

72 100 
rodo, para piso, rodo com base em madeira, com espuma, 

medindo 40cm, com cabo em madeira com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50 m. 

3,80 380,00 APOLO 

80 360 saco de lixo preto, com 05 unidades, extraforte, para uso 
doméstico pesado, micra 7, com capacidade para 200 litros 3,45 1.242,00 PLASTPEROLA 

84 340 pacote com 100 unidades de saco de lixo preto, micra 8, com 
capacidade para 40 litros. 9,40 3.196,00 PLASTPEROLA 

85 270 saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com 
capacidade para 50 litros 14,18 3.828,60 PLASTPEROLA 

87 970 saco para lixo, capacidade para 100 litros, pacote com 100 29,50 28.615,00 PLASTPEROLA 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 216/2015 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 Eletrônico sob nº. 119/15, homologado em 
29/06/2015.
Valor Homologado: R$ 16.086,15 (Dezesseis mil oitenta e seis reais quinze cen-
tavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de materiais de limpeza e ma-
teriais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Mu-
nicipal. 
Empresa: BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 217/2015 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 Eletrônico sob nº. 119/15, homologado em 
29/06/2015.
Valor Homologado: R$ 28.751,20 (Vinte e oito mil setecentos e cinquenta e um 
reais vinte centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de materiais de limpeza e ma-
teriais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Mu-
nicipal. 
Empresa: REGLY E REGLY COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 
ALIMENTÍCIOS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

48 530 
pá coletora lixo, em alumínio, cabo madeira, comprimento cabo 
60 cm, comprimento 27 cm, largura 27 cm, aplicação limpeza, 

cores variadas. 
4,24 2.247,20 PEROVINHA 

49 100 palha de aço, pacote com 25 g. material: aço carbono, aplicação: 
limpeza geral 0,64 64,00 INOVE 

51 1.030 
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, cor 

branca, alvejado, com bainha, estampas variadas. características 
adicionais absorvente/lavável e durável 

1,64 1.689,20 SACARIA N 

65 35 rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 borrachas com 
45cm de largura cada. 8,95 313,25 PEROVINHA 

66 250 

rodo de piso , com base alumínio poloido reforçado e cabo em 
aluminio , com possibilidade de troca de borracha , medindo 40 

cm , com rebites em alumínio reforçado , cabo  em aluminio 
medindo 1.50 metros  

11,90 2.975,00 PEROVINHA 

69 250 
rodo para piso, com base em ferro, com 02(duas) lâminas de 
borracha, medindo 60cm, com cabo em madeira com encaixe 

rosqueado, comprimento 1500mm 
14,90 3.725,00 PEROVINHA 

71 110 
rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 02 (duas) 

lâminas de borrachas, medindo 40cm, com cabo de madeira 
plastificado, com encaixe rosqueado, comprimento 1,50 m. 

4,25 467,50 PEROVINHA 

73 100 
rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 02 (duas) 

lâminas de borrachas, medindo 60cm, com cabo de madeira 
plastificado, com encaixe rosqueado, comprimento 1,50 m. 

6,05 605,00 PEROVINHA 

97 100 

vassoura ecológica:  cepa em plástico reciclado (polipropileno 
expandido) com capa = 218 mm comp.x 40 mm larg. . número de 

tufos: 78 com 4 fileiras = 1716 fios cerdas. fio liso- pet-
poli(etileno tereftalato)   com12,5 cm altura 1,2 mm espessura. 
cabo 1,30 comp.x 23 mm diam. (madeira de reflorestamento 

plastificado) ponteira plástica 

40,00 4.000,00 PEROVINHA 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado R$ 

Valor total 
registrado R$ Marca 

83 550 saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade 
para 60 litros 12,80 7.040,00 VALPLASTIC 

86 1.080 saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade 
para 15 litros 5,39 5.821,20 VALPLASTIC 

88 200 saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 unidades, 
micra 8, (com capacidade para 100 litros). 48,95 9.790,00 VALPLASTIC 

89 100 saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 unidades, 
micra 8, (com capacidade para 20 litros). 14,00 1.400,00 VALPLASTIC 

90 200 saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 unidades, 
micra 8, (com capacidade para 60 litros). 23,50 4.700,00 VALPLASTIC 

 



Órgão Oficial Nº 0628                    Terça-feira, 29 de Setembro de 2015                                       Pág.  

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

4
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 1006/2015-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 BELUCO ESTRUTURAS METALICAS 
LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1423, 
CEP 87.210-018, telefone (44) 3631-8282, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.084.500/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Tomada de Preços nº 14/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra visando o reforço na 
estrutura metálica e fechamento lateral em telas metálicas do complexo espor-
tivo Ovídio Franzoni.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
110.007,14 (Cento e dez mil sete reais quatorze centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 27/03/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 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 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
 I - A homologação do procedimento administrativo referente à Li-
citação nº 14/2015, modalidade Tomada de Preço, Processo 353/2015, concer-
nente a: Contratação de empresa para execução de obra visando o reforço na es-
trutura metálica e fechamento lateral em telas metálicas do complexo esportivo 
Ovídio Franzoni.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa BELUCO ESTRUTU-
RAS METALICAS LTDA EPP, como vencedora do lote único no valor de R$ 
110.007,14 (Cento e dez mil sete reais quatorze centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
 Prefeito 

Cianorte, 28 de setembro de 2015.
Senhor(a) 
 Em cumprimento a Lei 9.452/97, especialmente seu art. 2º, que determina: “A 
Prefeitura do Município beneficiário da liberação de recursos, de que trata o 
art. 1º desta Lei, notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores 
e as entidades empresariais com sede no Município, da respectiva liberação dos 
recursos”.
 Comunico a vossa Senhoria que este Município recebeu recurso do Governo 
Federal, através do Ministério das Cidades, para obra de Revitalização do Par-
que de Exposição Pref. Wilson Varella  , conforme segue: 

        Jolanir Geralda Belone                                                                                    
Secretário Municipal de Finanças

                                                                                                     

Secretaria de Finanças

 

  
        Prefeitura do Município de Cianorte 

 

 

Órgão: MINISTÉRIO DO TURISMO 

Convenio: Contrato repasse nº 795567/13 Data: 31/12/2013 

Finalidade:  REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PREF. WILSON VARELLA 

Prazo para Execução Vigência: 30/07/2016  Prestação de contas até: 30/09/2016 

Valor Total do Convênio: R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta    
reais ) 

Valor Recebido :  R$ 121.875,00 ( cento e vinte e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais ) 

Contrapartida exigida: R$ 36.250,00 ( trinta e seis mil, duzentos e cinquenta reais ) ( total da obra ) 

Data do Crédito bancário: 25/09/2015 

   www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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