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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 289/14

Abre crédito acional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.209/13, de 
11 de dezembro de 2013 (Lei Orçamentária), e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
7.000,00 (sete mil reais) para reforço das seguintes dotações do orçamento vi-
gente:
02.01.0412200032.002. Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$5.000,00
02.01.0412200042.004. Apoio ao Desenvolvimento Regional
3.3.50.41 Contribuições (Fonte 000)....................................................R$800,00
11.02.2712200042.081. Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000).....................................R$1.200,00
 Total.................................................................................R$7.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes do cancelamento parcial, em igual importância, das seguintes dotações 
do orçamento vigente:
07.01.0412200032.038. Manutenção do Gabinete do Secretário de Desenvolvi-
mento Municipal
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)....................................R$7.000,00
 Total.................................................................................R$7.000,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em conformida-
de com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de dezembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 347/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PRE-
GÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de 
mobiliários e utensílios para a unidade de assistência social de São Lourenço. 
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 25 de Novembro de 2015 através do 
site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 25 
de Novembro de 2015; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 25 
de Novembro de 2015. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e de-
mais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.
pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-
tos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 
3619-6210. Cianorte, em 10 de Novembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

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

Reabertura de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 25 de Novembro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de bicicletas para premiação de 
projetos de educação ambiental.
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 10 de Novembro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 286/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
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este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 179/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 98.020,00 (Noventa e oito mil vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de seringas descartáveis para 
aplicação de insulina, que serão distribuídas gratuitamente aos portadores de 
diabetes do Município de Cianorte.
Empresa: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 287/2015 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. 235/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 10.160,00 (Dez mil cento e sessenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para uso no 
Pronto Atendimento Municipal.
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 288/2015 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. 235/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 4.620,00 (Quatro mil seiscentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para uso no 
Pronto Atendimento Municipal.
Empresa: WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 289/2015 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. 231/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 28.850,00 (Vinte e oito mil oitocentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em apare-
lhos de refrigeração da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: L.B. CLIMATIZAÇÃO 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 

Valor 
total Marca 

1 8.000 

pacote com 10 unidades de seringa descartável graduada em unidades (escala 
de 2 em 2 unidades), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento / 0,30mm 

de diâmetro, sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades de 
insulina. 

R$ 4,89 R$ 
39.120,00 

BD 
ULTRA-

FINE 

2 10.000 

pacote com 10 unidades de seringa descartável graduada em unidades (escala 
de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento / 0,30mm 

de diâmetro, sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de 
insulina. 

R$ 5,89 R$ 
58.900,00 

BD 
ULTRA-

FINE 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 1.000 brometo de pancurônio 2mg/ml - iv. solução injetável com 2ml. R$ 6,50 R$ 6.500,00 CRISTALIA 

10 2.000 sulfato de morfina 10mg/ml - im/iv. solução injetável com 1ml. R$ 1,83 R$ 3.660,00 CRISTALIA 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

8 6.000 diazepam 10mg/2ml - im/iv. solução injetável com 2ml.  R$ 0,77 R$ 4.620,00 TEUTO 

 

 
 
 
Item Qtde Especificações - LOTE 01 

Ar condicionado 12.000 BTU`s Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 50 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, modelos janela e 
split, incluindo montagem, desmontagem, retirada e instalação no local. 

- R$  69,00 R$           
3.450,00 

2 25 unidade compressor para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. RS R$ 480,00 R$         

12.000,00 

3 25 unidade carga de gás para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. DUPONT R$ 60,00 R$           

1.500,00 

4 25 unidade capacitor para compressor para aparelho de ar condicionado de 
12.000 btus, modelos janela e split. LORENZETI R$ 50,00 R$           

1.250,00 

5 25 unidade capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 12.000 
btus, modelos janela e split. EOS R$ 30,00 R$              

750,00 

6 25 unidade motor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. EOS R$ 100,00 R$           

2.500,00 

7 25 unidade placa eletrônica para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. SIMENS R$ 100,00 R$           

2.500,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 23.950,00    
 
Item Qtde Especificações - LOTE 02 

Ar Condicionado 18.000 BTU`s Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 20 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de aparelho de ar condicionpado de 18.000 btus, modelos janela e 
split, incluindo montagem, desmontagem, retirada e instalação no local. 

- 68,75 R$            
1.375,00 

2 3 unidade compressor para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, modelos 
janela e split. RS 670,00 R$            

2.010,00 

3 3 unidade carga de gás para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, modelos 
janela e split. DUPONT 60,00 R$               

180,00 

4 3 unidade capacitor para compressor para aparelho de ar condicionado de 18.000 
btus, modelos janela e split. EOS 55,00 R$               

165,00 

5 3 unidade capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split. EOS 30,00 R$                 

90,00 

6 3 unidade motor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split. EOS 260,00 R$               

780,00 

7 3 unidade placa eletrônica para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split. SIMENS 100,00 R$               

300,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.900,00    
 

 
 
 
Item Qtde Especificações - LOTE 01 

Ar condicionado 12.000 BTU`s Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 50 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, modelos janela e 
split, incluindo montagem, desmontagem, retirada e instalação no local. 

- R$  69,00 R$           
3.450,00 

2 25 unidade compressor para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. RS R$ 480,00 R$         

12.000,00 

3 25 unidade carga de gás para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. DUPONT R$ 60,00 R$           

1.500,00 

4 25 unidade capacitor para compressor para aparelho de ar condicionado de 
12.000 btus, modelos janela e split. LORENZETI R$ 50,00 R$           

1.250,00 

5 25 unidade capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 12.000 
btus, modelos janela e split. EOS R$ 30,00 R$              

750,00 

6 25 unidade motor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. EOS R$ 100,00 R$           

2.500,00 

7 25 unidade placa eletrônica para aparelho de ar condicionado de 12.000 btus, 
modelos janela e split. SIMENS R$ 100,00 R$           

2.500,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 23.950,00    
 
Item Qtde Especificações - LOTE 02 

Ar Condicionado 18.000 BTU`s Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 20 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de aparelho de ar condicionpado de 18.000 btus, modelos janela e 
split, incluindo montagem, desmontagem, retirada e instalação no local. 

- 68,75 R$            
1.375,00 

2 3 unidade compressor para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, modelos 
janela e split. RS 670,00 R$            

2.010,00 

3 3 unidade carga de gás para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, modelos 
janela e split. DUPONT 60,00 R$               

180,00 

4 3 unidade capacitor para compressor para aparelho de ar condicionado de 18.000 
btus, modelos janela e split. EOS 55,00 R$               

165,00 

5 3 unidade capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split. EOS 30,00 R$                 

90,00 

6 3 unidade motor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split. EOS 260,00 R$               

780,00 

7 3 unidade placa eletrônica para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split. SIMENS 100,00 R$               

300,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.900,00    
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 290/2015 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. 231/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 33.559,69 (Trinta e três mil quinhentos e cinquenta e 
nove reais sessenta e nove centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em apare-
lhos de refrigeração da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 291/2015 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. 212/2015, homologado em 

 
 
 
Item Qtde Especificações - LOTE 03 - 

Ar Condicionado 24.000 BTU`S Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 20 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, modelos janela 
e split, incluindo montagem, desmontagem, retirada e instalação no local. 

REFRITHOR R$             
68,70 

R$            
1.374,00 

2 1 unidade compressor para aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, 
modelos janela e split. TECUMSEH R$               

680,00 
R$               

680,00 

3 1 unidade carga de gás para aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, 
modelos janela e split. DUPOND R$                 

66,00 
R$                 

66,00 

4 1 unidade capacitor para compressor para aparelho de ar condicionado de 
24.000 btus, modelos janela e split. EOS R$                 

60,00 
R$                 

60,00 

5 1 unidade capacitor para ventilador para aparelho de ar condicionado de 
24.000 btus, modelos janela e split. EOS R$                 

30,00 
R$                 

30,00 

6 1 unidade motor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 24.000 
btus, modelos janela e split. ELGIN R$               

280,00 
R$               

280,00 

7 1 unidade placa eletrônica para aparelho de ar condicionado de 24.000 btus, 
modelos janela e split. CP PLACAS R$               

100,00 
R$               

100,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.590,00    
Item Qtde Especificações - LOTE 04 - 

Geladeira doméstica Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 30 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de geladeira modelo doméstica, incluindo montagem, 
desmontagem, retirada e instalação no local. 

REFRITHOR R$                 
69,65 

R$            
2.089,50 

2 15 unidade carga de gás para geladeira, modelo doméstica. DUPOND R$                 
13,00 

R$               
195,00 

3 15 unidade compressor para geladeira, modelo doméstica, 1/5hp. TECUMSEH R$               
420,00 

R$            
6.300,00 

4 15 unidade capacitor para compressor para geladeira, modelo doméstica. EOS R$                 
55,00 

R$               
825,00 

5 15 unidade placa eletrônica de partida para geladeira, modelo doméstica. CP PLACAS R$                 
80,00 

R$            
1.200,00 

6 15 unidade termostato para geladeira, modelo doméstica. ROBERT 
SHAW 

R$                 
50,70 

R$               
760,50 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 11.370,00    
Item Qtde Especificações - LOTE 05 

Freezer Doméstico Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 15 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de freezer modelo doméstico, incluindo montagem, 
desmontagem, retirada e instalação no local. 

REFRITHOR R$                 
70,00 

R$            
1.050,00 

2 3 unidade carga de gás para freezer, modelo doméstico. DUPOND R$                 
25,00 

R$                 
75,00 

3 3 unidade compressor para freezer, modelo doméstico, 1/4hp. TECUMSEH R$               
506,66 

R$            
1.519,98 

4 3 unidade capacitor para compressor para freezer, modelo doméstico. EOS R$                 
55,00 

R$               
165,00 

5 3 unidade placa eletrônica de partida para freezer, modelo doméstico. CP PLACAS R$               
100,00 

R$               
300,00 

6 3 unidade termostato para freezer, modelo doméstico. ROBERT 
SHAW 

R$                 
70,00 

R$               
210,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.319,98    
Item Qtde Especificações - LOTE 06 

Ar Condicionado 60.000 BTU`s Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 36 
valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção e 

higienização de aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, modelos janela 
e split, incluindo montagem, desmontagem, retirada e instalação no local. 

REFRITHOR R$               
120,00 

R$            
4.320,00 

2 6 unidade compressor para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split. ESCROL R$            

1.281,66 
R$            

7.689,96 

3 6 unidade carga de gás para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split. DUPOND R$               

100,00 
R$               

600,00 

4 6 unidade capacitor para compressor para aparelho de ar condicionado de 
60.000 btus, modelos janela e split. EOS R$                 

80,00 
R$               

480,00 

5 6 unidade capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 60.000 
btus, modelos janela e split. EOS R$                 

55,00 
R$               

330,00 

6 6 unidade motor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 60.000 
btus, modelos janela e split. ELGIN R$                 

70,00 
R$               

420,00 

7 6 unidade placa eletrônica para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split. CP PLACAS R$                 

60,00 
R$               

360,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 14.199,96    
Item Qtde Especificações - LOTE 07 

Bebedouro Elétrico Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 15 valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção em 
bebedouro de inóx, com 3 torneiras. REFRITHOR 

 
R$                 

59,33 

 
R$               

889,95 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 889,95    
Item Qtde Especificações - LOTE 08 

Bebedouro Galão Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 30 valor referente a hora técnica de prestação de serviços de manutenção em 
bebedouro de galão, simples, com torneira para água gelada e água natural. REFRITHOR 

 
R$                 

39,66 

 
R$            

1.189,80 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 1.189,80    
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13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 4.970,45 (Quatro mil novecentos e setenta reais quaren-
ta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, mate-
rial de copa e cozinha para os departamentos da Secretaria Municipal de Bem 
Estar Social.
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:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 292/2015 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. 212/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 28.925,53 (Vinte e oito mil novecentos e vinte e cinco 
reais cinquenta e três centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, mate-
rial de copa e cozinha para os departamentos da Secretaria Municipal de Bem 
Estar Social.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Qtde Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 15 

achocolatado em pó - embalagem de 1kg, energizado com 9 vitaminas, produto de 
primeira linha, acondicionado em embalagem atóxica, ingredientes: açúcar, cacau 

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

NUTRINGÁ 4,35 65,25 

5 8 avental de tecido, na cor branca, para uso na cozinha. COPATEX 2,80 22,40 
15 160 café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr CEREJA 4,70 752,00 

16 15 
caixa de 01kg de amido de milho. produto amilaceo extraido das partes aereas 

comestiveis da semente do milho, isenta de sujidades, larvas e parasitas. 
ingredientes: amido. nao contem gluten. 1º qualidade. 

D’MILLE 1,90 28,50 

19 15 

caixa de 63 gramas de caldo de carne, em tabletes. ingredientes: sal, gordura 
vegetal, amido, cebola, salsa, alecrim, louro, extrato de carne, cúrcuma, noz-
moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçadores de sabor glutamato 

monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e corante 

SOL DO 
ORIENTE 0,70 10,50 

20 39 

caixa de 63 gramas de caldo de galinha, em tabletes. ingredientes: sal, gordura 
vegetal, amido, cebola, cúrcuma, alho, salsa, carne de galinha, pimenta-do-reino 

branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, 
aromatizantes e corantes natural cúrcuma e caramelo iii. contém glúten. 1ª 

qualidade 

SOL DO 
ORIENTE 0,70 27,30 

23 200 chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de erva-mate (ilex 
paraguariensis). D’MILLE 2,35 470,00 

28 50 
doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite pasteurizado 

padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, coco ralado, enzima 
betagalactosidase e conservador: sorbato de potássio. não contem glúten. 

PROVINCIA 1,65 82,50 

30 40 embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: fermentado 
acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. HEINIG 0,95 38,00 

32 100 

farinha de mandioca - pacote de 1 (um) quilo, fina, branca, crua, embalada em 
pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, acondicionados 

em fardos. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 

deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de 
entrega. de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

JAJU 1,90 190,00 

38 50 
latas de 250gr de fermento em po quimico. ingredientes: amido de milho ou fecula 

de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio e carbonato de calcio. 
primeira qualidade. com prazo de validade minima de 06 meses. 

D’MILLE 2,85 142,50 

39 190 
latas de 350gr de extrato de tomate, simples, concentrado. ingredientes: polpa de 

tomate, agua, sal, acido citrico e corante natural de urucum. validade por dois 
anos a contar da data de entrega. 

BONARE 1,30 247,00 

44 40 

macarrão parafuso, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 enriquecida com ferro e ácido fólico, 

fécula de mandioca ou creme de milho, corantes naturais urucum e cúrcuma. 
contem glúten. 

D’MILLE 1,35 54,00 

46 4 

mangueira para jardim reforçada completa - material pvc siliconado, com bico de 
metal (engates rápidos) e esguicho ½" , com 30 metros. camada interna em pvc 
flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, camada externa em 

pvc flexível, resistente a pressões de até 6 bar 

MANLUPLAST 26,00 104,00 

51 35 pacote com 10 caixinhas com 40 palitos de fósforo cada. GABOARDI 1,45 50,75 

52 15 

pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos sadios, coloracao 
homogenea, ausencia de materia estranha e odores estranhos, enriquecido com 
ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 6 meses. data de fabricacao 

maxima: 30 dias. 

ZANIN 0,95 14,25 

53 15 
pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e parcialmente desengordurado. nao 
acrescido de acucar.  ingredientes: polpa de coco parcialmente desengordurada, 

desidratada e conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª qualidade. 
D’MILLE 1,40 21,00 

54 10 
pacote de 500gr de colorau. po fino de coloracao avermelhada e sem presenca de 
sujidade e materiais estranhos. nao deve ser moido com sementes para nao dar 

coloracao escura ao molho. acondicionado em saco plastico. 
D’MILLE 1,28 12,80 

55 40 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr D’MILLE 1,25 50,00 

57 480 

pacotes de  400gr. de biscoito agua e sal, acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9), 
gordura vegetal hidrogenada, sal, acucar invertido, extrato de malte, fermento 

quimico (bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio), 
estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha (metabissulfito de sodio e 
protease), contendo gluten, e podendo conter tracos de leite. aparencia: massa 

bem assada. cor, cheiro e sabor proprios. validade: minima de 06 meses. 
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. otima qualidade. 

LUAM 1,70 816,00 

58 180 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po, energizado com 9 vitaminas. 
produto de primeira linha, acondicionado em embalagem atoxica. ingredientes: 

acucar, cacau em po, soro de leite em po, maltodextrina, estabilizante lecitina de 
soja, aroma imitacao de baunilha, vitaminas e sal. 

NUTRINGA 1,65 297,00 

60 480 

pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9), 
acucar, amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, fermentos 

quimicos bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio, estabilizante lecitina de 
soja e aromatizantes. contem gluten. aparencia: massa bem assada, sem recheio e 

sem cobertura. cor, cheiro e sabor proprios. validade minima de 06 meses. 
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. otima qualidade. 

LUAM 1,70 816,00 

61 30 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto proveniente de 
graos sadios de milho nao danificados por insetos ou fungos e em bom estado de 

conservacao. a embalagem deve estar intacta, o produto acondicionado em 
pacotes de polietileno transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo de 6 

meses. data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

D’MILLE 1,05 31,50 

62 52 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido folico. 
produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. BADOTI 7,50 390,00 

63 45 
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, cor branca, alvejado, 
com bainha, estampas variadas. características adicionais absorvente/lavável e 

durável 
MARTINS 2,00 90,00 

89 40 sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - pacote de 1kg, iodato de potássio, 
anti-umectante, auui, conforme legislação vigente. POP 0,59 23,60 

91 4 suporte para papel toalha, com estrutura em chapa com pintura em epóxi na cor 
branco, para papel toalha com 2 dobras. BELL PLUS 17,00 68,00 

92 4 suporte para sabonete líquido com reservatório, retangular, em plástico, na cor 
branca, produto de primeira qualidade. BELL PLUS 13,90 55,60 

 
 
 

Item Qtde Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 200 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. embalagem de 5kg em 
polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas e/ou resoluções 
vigentes da anvisa/ms. 

D’OURO 5,48 1.096,00 

3 100 

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, 
longo fino, constituído de grãos saudáveis permitindo-se apenas até 5% de grãos 

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

mínima de 06 meses. com certificado de classificação. 

IDEAL 6,80 680,00 

4 50 
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de ferrugem, peso 

liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja, água, sal e extrato vegetal em pó. 
não contem glúten 

QUERO 2,48 124,00 

6 15 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 1,87 28,05 

7 20 

bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade embalado a vácuo livre de 
parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, prazo de validade 

mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. conforme registro no m.a.p.a. e 
s.i.f. 

FRIMESA 17,30 346,00 

8 30 

bala sabor iogurte, pacote com 700gr. ingredientes: xarope de glucose, açúcar, 
gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido cítrico, estabilizante 

lecitina de soja, aromas artificiais de morango, iogurte, toffe e framboesa; aromas 
idênticos ao natural de maça verde e abacaxi; aroma natural de menta, corantes 
artificiais vermelho 40, amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante; 

corante natural caramelo. não contem glúten. 

PECCIN 3,87 116,10 

9 120 bandeja de iogurte, com 6 unidades, sabores variados. FRIMESA 2,87 344,40 

10 120 

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

procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA VISTA 2,99 358,80 

11 10 batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, ingredientes: batata, 
gordura vegetal e sal. não contem glúten. HUSKER 3,77 37,70 

12 100 bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, devendo conter na 
embalagem prazo de validade e data de fabricação. ITALIANA 5,97 597,00 

13 40 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 140gr com 20 unidades. 
ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, manteiga de cacau, farinha de 
soja integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em pó integral, óleo de soja, 

leite em pó desnatado, castanha de caju, farinha de arroz, gordura de manteiga 
desidratada, extrato de malte, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol 

polirricineleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizantes. contem 
glúten. 

ARCON 2,98 119,20 

14 12 

bombom recheado, pacote de 500gr, ingredientes: açúcar, gorduras vegetal, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de cacau, manteiga 

de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha de soja integral, leite em 
pó desnatado, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, 

extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, 
fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

ARCOM 9,90 118,80 

17 100 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. LIDER 0,99 99,00 

18 150 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com data 
de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. LIDER 1,98 297,00 

21 80 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem 

e data de validade, transportada em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo estar congelada. 

KIVALE 8,80 704,00 

22 60 

cebola - pacote de 1 (um) quilo, embaladas em sacos de polietileno transparente, 
tamanho médio a grande, sem lesões, aparência natural, fresca, deverá ser 

procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA VISTA 2,14 128,40 

24 35 
cheiro verde - o cheiro verde precisa ser fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter folhas que estão murchas ou 
amarelas, cultivado organicamente, em maços de no minimo 300 gr. 

BELA VISTA 0,75 26,25 

25 200 coelhinho de chocolate ao leite, 90 gr. ROMA 2,99 598,00 

26 35 

copo para água, caixa com 3000 unidades, plástico descartável, capacidade 
180ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso 

por centena do copo igual ou superior a 220g e de acordo com norma nbr 
14.865, pacote com 100 unidades 

HIPER 
COPOS 49,90 1.746,50 

27 30 

creme de leite - embalagem com peso aproximado de 300 (trezentos) gramas, 
origem animal, embalado em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 

amassada, não estufada, resistente. a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto. atender as exigências do ministério da agricultura e 
dipoa, conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal. deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

LIDER 1,65 49,50 

29 110 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade, branco, extra, isenta 
de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, 

acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, prazo 
mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições deverão estar de acordo 

com a norma técnica de alimentação. 

FAMILIA 3,40 374,00 

31 135 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados SCHIN 11,80 1.593,00 
33 180 feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo cores, SAPECA 2,88 518,40 

 
 
 

Item Qtde Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 200 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. embalagem de 5kg em 
polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas e/ou resoluções 
vigentes da anvisa/ms. 

D’OURO 5,48 1.096,00 

3 100 

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, 
longo fino, constituído de grãos saudáveis permitindo-se apenas até 5% de grãos 

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

mínima de 06 meses. com certificado de classificação. 

IDEAL 6,80 680,00 

4 50 
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de ferrugem, peso 

liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja, água, sal e extrato vegetal em pó. 
não contem glúten 

QUERO 2,48 124,00 

6 15 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 1,87 28,05 

7 20 

bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade embalado a vácuo livre de 
parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, prazo de validade 

mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. conforme registro no m.a.p.a. e 
s.i.f. 

FRIMESA 17,30 346,00 

8 30 

bala sabor iogurte, pacote com 700gr. ingredientes: xarope de glucose, açúcar, 
gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido cítrico, estabilizante 

lecitina de soja, aromas artificiais de morango, iogurte, toffe e framboesa; aromas 
idênticos ao natural de maça verde e abacaxi; aroma natural de menta, corantes 
artificiais vermelho 40, amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante; 

corante natural caramelo. não contem glúten. 

PECCIN 3,87 116,10 

9 120 bandeja de iogurte, com 6 unidades, sabores variados. FRIMESA 2,87 344,40 

10 120 

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

procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA VISTA 2,99 358,80 

11 10 batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, ingredientes: batata, 
gordura vegetal e sal. não contem glúten. HUSKER 3,77 37,70 

12 100 bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, devendo conter na 
embalagem prazo de validade e data de fabricação. ITALIANA 5,97 597,00 

13 40 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 140gr com 20 unidades. 
ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, manteiga de cacau, farinha de 
soja integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em pó integral, óleo de soja, 

leite em pó desnatado, castanha de caju, farinha de arroz, gordura de manteiga 
desidratada, extrato de malte, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol 

polirricineleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizantes. contem 
glúten. 

ARCON 2,98 119,20 

14 12 

bombom recheado, pacote de 500gr, ingredientes: açúcar, gorduras vegetal, 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de cacau, manteiga 

de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha de soja integral, leite em 
pó desnatado, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, 

extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, 
fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

ARCOM 9,90 118,80 

17 100 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. LIDER 0,99 99,00 

18 150 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com data 
de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. LIDER 1,98 297,00 

21 80 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem 

e data de validade, transportada em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo estar congelada. 

KIVALE 8,80 704,00 

22 60 

cebola - pacote de 1 (um) quilo, embaladas em sacos de polietileno transparente, 
tamanho médio a grande, sem lesões, aparência natural, fresca, deverá ser 

procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA VISTA 2,14 128,40 

24 35 
cheiro verde - o cheiro verde precisa ser fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter folhas que estão murchas ou 
amarelas, cultivado organicamente, em maços de no minimo 300 gr. 

BELA VISTA 0,75 26,25 

25 200 coelhinho de chocolate ao leite, 90 gr. ROMA 2,99 598,00 

26 35 

copo para água, caixa com 3000 unidades, plástico descartável, capacidade 
180ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, peso 

por centena do copo igual ou superior a 220g e de acordo com norma nbr 
14.865, pacote com 100 unidades 

HIPER 
COPOS 49,90 1.746,50 

27 30 

creme de leite - embalagem com peso aproximado de 300 (trezentos) gramas, 
origem animal, embalado em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 

amassada, não estufada, resistente. a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto. atender as exigências do ministério da agricultura e 
dipoa, conforme portaria 369 de 04/09/1997 e do regulamento da inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal. deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

LIDER 1,65 49,50 

29 110 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade, branco, extra, isenta 
de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, 

acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, prazo 
mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições deverão estar de acordo 

com a norma técnica de alimentação. 

FAMILIA 3,40 374,00 

31 135 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados SCHIN 11,80 1.593,00 
33 180 feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo cores, SAPECA 2,88 518,40 

isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no máximo 05 
(cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de mistura de variedades 
da classe cores, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou 
vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, 

chuvados, mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência 
e qualidade, produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). validade 
mínima de 06 meses. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, 

resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 
34 100 frango inteiro congelado. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. - por kg SOMAVE 3,99 399,00 

35 110 

guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, descartável, tamanho pequeno, 
com dimensões aproximadas 20x23cm. folha simples, extra branco, 100% fibras 

naturais e de alta qualidade, acondicionado em embalagem plástica 
transparente, original do fabricante 

DAELLE 0,38 41,80 

36 180 
lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com oleo 

comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de constituicao (ao proprio suco), oleo 
comestivel e sal. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

GOMES 2,98 536,40 

37 150 

latas de 200 gr (drenado) de milho verde em conserva, contendo graos inteiros, 
reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. embalado em recipiente 
metalico, hermeticamente fechado e esterilizada atraves de processo termico, 

com validade de 3 anos da data de fabricacao indicada na tampa da lata e de 1ª 
qualidade. 

QUERO 0,98 147,00 

40 15 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, lectina 
(emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 4,79 71,85 

41 17 

leite longa vida integral, esterilizado , em embalagem tetra-pack de 1 litro, e 
reembalados em caixa de papelão com 12 unidades. composição mínima por 

litro: valor energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 
gr. a embalagem deve conter o registro no ministério da saúde, local de origem, 

peso, data de embalagem e validade do produto. 

TIROL 23,70 402,90 

42 200 
leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, acondicionado em 

embalagem plástica de 1ª qualidade, o produto deverá ter validade não inferior a 
03 (três) dias. 

LACTONORTE 1,85 370,00 

43 90 maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada- kg BELA VISTA 2,09 188,10 

45 85 

maionese sache de 400gr, ingredientes: água, óleo vegetal, vinagre, amido 
modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante acido 

lático, espessante goma xantana, conservador ácido sorbico, sequestrante edta, 
cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante (aroma natural de mostarda) 
antioxidante bhte bha. não contem glúten. embalagem deve conter a data de 

fabricacao e vencimento. 

SOYA 1,48 125,80 

47 15 metro de plástico estampado e flanelado, para toalha de mesa. ORIENT 8,90 133,50 

48 20 metros de tecido piquet para toalha de mesa, 1,40 m de largura, estampas 
variadas. ORIENT 11,90 238,00 

49 200 milho de pipoca, embalagem com 500gr CIALHO 0,97 194,00 
50 350 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,38 833,00 

56 20 pacote de pimenta do reino moida, embalagem com 200 grs, com data de 
fabricacao e vencimento visiveis na embalagem. DELA TORRE 8,80 176,00 

59 80 

pacotes de 400gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, acucar refinado, 

fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e acidulante 
acido citrico. contem gluten. 

ZADMEL 1,88 150,40 

64 50 pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade mínimo de 
06 dias ITALIANA 2,88 144,00 

65 40 

pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo de 
primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, sem danos 

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

BELA VISTA 3,88 155,20 

66 20 

pirulitos sortidos com recheio mastigável, embalagem de 600gr com 50 unidades. 
ingredientes: xarope de glicose, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, 

aromatizantes artificiais, acidulante acido cítrico, estabilizante lecitina de soja, 
corante inorgânico dióxido de titânio (titanium dioxide, eec e-171) corante 

natural cúrcuma (eec e-100), corantes artificiais (vermelho 40, azul brilhante) 
(red # 40, bleu # 1, eec e-129, e-133). não contem glúten 

PECCIN 3,88 77,60 

67 20 
polvilho azedo - proveniente do amido de mandioca, embalagem de 500grs, 

fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre de matéria terrosa e 
vegetais, embalagem de 500grs. 

AMAFIL 2,35 47,00 

68 310 
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo ter validade de 6 meses 

apos a data de fabricacao. podendo conter vitamina e outras substancias 
permitidas, qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio. 

SOYA 1,97 610,70 

69 30 prato fundo em vidro temperado transparente, liso, diâmetro 22 cm 
aproximadamente NADIR 2,45 73,50 

70 50 quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no ministerio da 
agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 9,30 465,00 

71 40 

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

polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

KIVALE 16,80 672,00 

72 240 

quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em pedacos (conforme pedido), 
resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de gordura; 
embalada em saco plastico transparente de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; 

e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 
alimentacao. 1º qualidade. 

KIVALE 10,70 2.568,00 

73 60 quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º qualidade e suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. SOMAVE 4,78 286,80 

74 50 quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no ministerio da 
agricultura e com sif/dipoa definitivo. RODHEN 16,80 840,00 

75 130 quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. BELA VISTA 2,58 335,40 

76 20 
quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com as normas 

REI DO ALHO 8,49 169,80 

técnicas de alimentação 

77 30 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor 
e conformacao uniformes, em condicoes adequadas para consumo, bem 

desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condicoes deverao estar de 
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 

BELA VISTA 2,68 80,40 

78 60 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e fresca, 
tamanho médio, sem defeitos que afete sua aparência e conformação uniforme, 
em condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e 

firme e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

BELA VISTA 1,28 76,80 

79 210 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
proprios; embalada em saco plastico transparente de polietileno de ate 2 kg cada, 

atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 
alimentacao. 1ª qualidade. 

KI VALE 11,70 2.457,00 

80 30 

quilos de carne de frango, peito, embalado e congelado. suas condicoes deverao 
estar de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. embalagem deve conter 
data de fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. inspecionado 

pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 6,45 193,50 

81 40 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem fungos, sem 
manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 

aparência. não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

BELA VISTA 1,99 79,60 

82 3 quilos de fermento de padaria. FERMIX 9,90 29,70 

83 50 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

BELA VISTA 0,78 39,00 

84 12 

quilos de limao tayti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 1,69 20,28 

85 60 
quilos de lingüica calabresa, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

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

FRIMESA 9,79 587,40 

86 120 
quilos de lingüica toscana, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

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

FRIMESA 8,90 1.068,00 

87 60 quilos de repolho manteiga, verde claro, sem danificações. BELA VISTA 1,75 105,00 

88 120 
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com informacoes nutricionais, 

inspecionada pelo sif e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas 
tecnicas de alimentacao. 

COPACOL 4,98 597,60 

90 1020 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. embalagem 
contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e vencimento, sendo o 

primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 
QUALY MAX 2,78 2.835,60 

93 60 

tempero pronto para carnes, legumes e arroz, embalagem de 60 g com 12 saches. 
ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos 

preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico. sem glúten. 

CIAFRIOS 0,98 58,80 

94 300 
unidades de pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. ing: farinha de trigo 

enriquecida com vitaminas e sais minerais, matérias primas de primeira 
qualidade 

ITALIANA 0,48 144,00 
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técnicas de alimentação 

77 30 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor 
e conformacao uniformes, em condicoes adequadas para consumo, bem 

desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condicoes deverao estar de 
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 

BELA VISTA 2,68 80,40 

78 60 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e fresca, 
tamanho médio, sem defeitos que afete sua aparência e conformação uniforme, 
em condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e 

firme e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

BELA VISTA 1,28 76,80 

79 210 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
proprios; embalada em saco plastico transparente de polietileno de ate 2 kg cada, 

atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 
alimentacao. 1ª qualidade. 

KI VALE 11,70 2.457,00 

80 30 

quilos de carne de frango, peito, embalado e congelado. suas condicoes deverao 
estar de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. embalagem deve conter 
data de fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. inspecionado 

pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 6,45 193,50 

81 40 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem fungos, sem 
manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 

aparência. não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

BELA VISTA 1,99 79,60 

82 3 quilos de fermento de padaria. FERMIX 9,90 29,70 

83 50 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

BELA VISTA 0,78 39,00 

84 12 

quilos de limao tayti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de residuos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 1,69 20,28 

85 60 
quilos de lingüica calabresa, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

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

FRIMESA 9,79 587,40 

86 120 
quilos de lingüica toscana, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

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

FRIMESA 8,90 1.068,00 

87 60 quilos de repolho manteiga, verde claro, sem danificações. BELA VISTA 1,75 105,00 

88 120 
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com informacoes nutricionais, 

inspecionada pelo sif e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas 
tecnicas de alimentacao. 

COPACOL 4,98 597,60 

90 1020 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. embalagem 
contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e vencimento, sendo o 

primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 
QUALY MAX 2,78 2.835,60 

93 60 

tempero pronto para carnes, legumes e arroz, embalagem de 60 g com 12 saches. 
ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos 

preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico. sem glúten. 

CIAFRIOS 0,98 58,80 

94 300 
unidades de pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. ing: farinha de trigo 

enriquecida com vitaminas e sais minerais, matérias primas de primeira 
qualidade 

ITALIANA 0,48 144,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1134/2015-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 P.S.MIRAS-SOM-ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Nazaré ,109, CEP 87.200-000, telefone (44) 
9977-1310, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 03.796.065/0001-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 282/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
aparelhagem de som, áudio visual e divulgação de eventos com carro acoplado 
com som. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.782,00 (Cinco mil setecentos e oitenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Outubro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1140/2015-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 SPAGOLLA & B. SILVA LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 224, CEP 87.209-400, 
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-6059, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.548.849/0001-55.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 274/2015.
OBJETO: Aquisição de etanol e óleo diesel s10 para os veículos da Secretaria 
de Saúde. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.272,00 (Nove mil duzentos e setenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Outubro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1148/2015-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 ROMILDA BONFIM ZEGULHAN - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Brasil, 241, Centro, CEP 
85.200-000, telefone (42) 3646-1194, na cidade de Pitanga, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.469.363/0001-04.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 60/2015.

OBJETO: Aquisição de uniformes para os profissionais de saúde que labora nas 
Unidades Básicas de Saúde de Cianorte e dos profissionais do Pronto Atendi-
mento Municipal. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 906,52 
(Novecentos e seis reais cinquenta e dois centavos)..
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1149/2015-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 H A ERBE E CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Carlos Essenfelder, 3775, CEP 81730-060, 
telefone (41) 3286-1991, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 76.518.323/0001-33.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 270/2015.
OBJETO: Aquisição de artigos de enxovais e vestuário, com recursos federais, 
para os CMEIs. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.995,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1155/2015-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 INFLÁVEIS REMAR LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Travessa José Ólio, 140, Chácara Santo 
Hubertus, CEP 04.870-440, telefone (11) 5527-9178, na cidade de São Paulo, 
estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.334.962/0001-26.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 272/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de servi-
ços para reparos em barco inflável do Corpo de Bombeiros. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.118,00 (Cinco mil cento e dezoito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro 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 
272/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 404/2015, concernente a 
Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços para 
reparos em barco inflável do Corpo de Bombeiros.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa INFLÁVEIS REMAR 
LTDA - ME, como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 5.118,00 
(Cinco mil cento e dezoito reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2015 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA INSTITUTO MAFRA 
DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÚDE, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 14/2015.
CONTRATANTE:
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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:
INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÚDE, inscrita no 
CNPJ sob nº 10.491.826/0001-54, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, na Avenida Brasil, 739, CEP 87.200-000, Andar 1 Sala 10, telefone 
(44) 3631-1303 e 3629-1231, neste ato representado por Carlos Henrique Po-
lito Mafra, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.242.617-8 e do CPF nº 
431.996.909-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato o valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Cláusula Segunda:
Desta forma o contrato que inicialmente possuía o valor de R$ R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), passa a ter o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cin-
quenta mil reais). 
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária:
08.03.10.00302.7.2.51 – Assistência Hospitalar e ambulatorial 33.90.39.50.3000 
– Fonte 496 – R$ 97.500,00.
08.03.10.00302.7.2.51 - Assistência Hospitalar e ambulatorial 33.90.39.50.3000 
– Fonte 303 – R$ 52.500,00.
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de novembro de 2015.

Carlos Henrique Polito Mafra
INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÚDE

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno 
PREFEITO
Contratante

QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/2013 FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E                                                                                                                        MDL 
LIMPEZAS URBANAS LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALI-
DADE PREGÃO Nº 105/2013.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA: MDL LIMPEZAS URBANAS LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Carlos Roberto Alves 135, na cidade de Cianor-
te, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.204.442/0001-76, neste ato representada pela 
Sra. Rosilene de Fatima Roco Pupim, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
70035367 e do CPF nº 698.155.699-53, residente e domiciliada em Cianorte.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de vigência e execução de 08/11/2015 a 08/11/2016, acrescentando ao contrato 
o valor de R$ 132.643,20 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e 
três reais e vinte centavos). Desde modo o contrato passa a ter o valor de R$ 
439.608,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e seiscentos e oito reais).
Cláusula Segunda: Dotação orçamentária:
14051854100202112 – Manutenção, fiscalização e preservação do parque Cin-
turão Verde 339039 fonte 0
14051854100202135 – Coleta de lixo reciclável em vias e logradouros públicos 
339039 fonte 0
Cláusula Terceira: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 04 de Novembro de 2015.

        Rosilene de Fatima Roco Pupim                   Claudemir Romero Bongiorno
            Mdl Limpezas Urbanas Ltda Me                              Prefeito
                      Contratada                Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 669/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E SIGCORP TECNOLOGIA DA IN-
FORMAÇÃO LTDA, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº 97/2014.
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:
Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Avenida Dr. Yojiro Takaoka 4.384 conj. 306 - Alphaville, na cidade de 
Santana de Parnaíba/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.876.589/0001-35, neste 
ato representada pela Sra. Renata Ferri Catib, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 46023819-X SSP/PR e do CPF nº 335.319.848-29, residente e domici-
liada na Alameda Araraquara 422, res 04 Alphaville CEP 06542-045, Santana 
de Parnaíba.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto a reajustar o valor mensal de R$ 
11.555,93 (onze mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três 
centavos) para R$ 12.521,87 (doze mil e quinhentos e vinte e um reais e oitenta 
e sete centavos) aumentando ao contrato o valor de R$ 11.591,28 (onze mil e 
quinhentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), passando o contrato a 
ter o valor total de R$ 288.933,60 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos e 
trinta e três reais e sessenta centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 05050412900042020 – Manutenção da divisão de recei-
tas diversas 339039 fonte 0.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de outubro de 2015.

Renata Ferri Catib 
Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO
Contratante

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2015 

PARTES: 
CONTRATANTE: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, Centro, em Cia-
norte - PR, e 
CONTRATADO:
LUCAS AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA, pessoa física, portador da Cédula 
de Identidade nº 12.456.185-0 PR, inscrito no CPF/MF nº 080.664.369-20, resi-
dente e domiciliado na cidade de Cianorte, Estado do Paraná.
FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato decorre do processo licitatório reali-
zado pela Contratante na modalidade DISPENSA nº 005/2015, com base nas 
disposições aplicáveis nas Leis nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.
OBJETO: Serviço de mão de obra para decoração natalina, incluindo a deco-
ração ornamental de luzes e instalação elétrica necessária na sede da Câma-
ra Municipal de Cianorte para os festejos em comemoração ao Natal de 2015, 
sendo que o contratado deverá após o evento retirar a decoração e devolvê-la à 
Administração da Câmara.
VALOR: O valor disponível para a realização dos serviços objeto deste contrato 
será de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 31/12/2015.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 06 de novem-
bro de 2015.
 

Câmara de Vereadores
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