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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 81/2015

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
 Considerando a necessidade da realização de contagem de estoque 
existente nas Secretarias Municipais, em conformidade com o relatório contábil 
gerado no final do Exercício de 2015;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear Comissão para proceder à contagem de estoque existente, em 
conformidade com o relatório gerado pelo sistema de contabilidade:
Parágrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes membros:
Secretaria Municipal de Saúde
Presidente: Aleks Sandro dos Santos
Membros: Melissa Meneguetti Bacon
     Silvia Rampazzo Litwinzuk 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Presidente: Jacson Vinícius Perceguino
Membros: Elias Bueno
     Regina Marta Valões Fonseca
     Bruno Eduardo Ferreira
Demais Secretarias Municipais 
Presidente: Wagner Henrique Yoshimi Nishimura
Membros: José Maria Gomes
     Karine Ciriaco do Nascimento
     Rogério Marcolino da Silva
     Reginaldo Epifanio de Souza
     Fabiano Luiz Tomé
     Ivo Benjamin da Silva
     Elder Pirelli de França
     Dayane Gonçalves Nunes
     Juliano Berto
     Wanderley Domingos
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de novembro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 82/2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, com fun-

damento na Lei nº 8.666/93, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e
CONSIDERANDO o relatório circunstanciado da Secretaria de Desenvolvi-
mento Municipal, comunicando as deficiências na execução e na entrega da obra 
referente ao contrato administrativo nº 307/2013 (Tomada de Preço nº 18/2013); 
CONSIDERANDO que os fatos narrados configuram em tese infração contra-
tual; e
CONSIDERANDO a necessidade de apuração do cabimento da aplicação das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93;
R E S O L V E
Art. 1º. Determinar a Instauração de Procedimento Administrativo previsto no 
art. 87 da Lei nº 8.666/93, para apuração da infração ao disposto no contrato nº 
307/2015, oriundo da Tomada de Preços nº 18/2013, pela empresa PERDON-
CINI E SANCHES LTDA. ME, bem como da necessidade da aplicação das 
sanções cabíveis. 
§ 1º. O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogáveis por igual período.
§ 2º. No ato de Notificação do Representante Legal da empresa para Defesa 
Prévia, ser-lhe-á entregue, sob recibo, cópia desta Portaria para conhecimento 
dos fatos e procedimentos contra si articulados.
§ 3º. Fica assegurado à empresa o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 2o. Designar para promover o Processo Administrativo, a comissão com-
posta pelos seguintes servidores:
 FABRÍCIO ROSÁRIO MEIRA
 IVONETE DE JESUS COSTA
 DAYANE GONÇALVES NUNES
§ 1o. Deverá presidir a Comissão o membro FABRÍCIO ROSÁRIO MEIRA.
§ 2o. Deverá secretariar a Comissão o membro IVONETE DE JESUS COSTA.
§ 3º. A Comissão dedicará o tempo necessário de expediente aos trabalhos do 
Processo Administrativo, bem como, ouvirá as pessoas que tenham conhecimen-
to ou que possam prestar esclarecimentos a respeito dos fatos, promovendo to-
das as diligências necessárias, podendo recorrer, inclusive, a técnicos.
Art. 3o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 311/2015 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. 220/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 7.539,00 (Sete mil quinhentos e trinta e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material médico hospitalar 
para realização de curativos especiais aos pacientes usuários do SUS – Sistema 
Único de Saúde.
Empresa: MC SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
– EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 312/2015 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. 220/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material médico hospitalar 
para realização de curativos especiais aos pacientes usuários do SUS – Sistema 
Único de Saúde.
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 313/2015 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. 220/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 15.247,50 (Quinze mil duzentos e quarenta e sete reais 
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material médico hospitalar 
para realização de curativos especiais aos pacientes usuários do SUS – Sistema 
Único de Saúde.
Empresa: LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

1 500 

curativo estéril de alginato de cálcio e carboximetilcelulose, com ótima 
absorção e formação de gel, o que permite a remoção do curativo em peça 

única após a sua saturação, com alta capacidade de absorção no exsudato, 
impermeável a líquidos e bactérias e permeável a trocas gasosas, não deixa 

resíduos na ferida, com dimensões de 10x10cm. unidade.  

COLO 
PLAST R$ 13,05 R$ 

6.525,00 

2 200 

curativo estéril de hidrocolóide, composto por camada interna auto-adesiva 
hipoalergênica contendo hidrocolóide, camada externa composta por filme 
de poliuretano, em contato com o exsudato da ferida ocorre a formação de 
gel, promovendo o desenvolvimento de um meio úmido, camada externa 
permeável a gases e vapores de água e impermeável a líquidos e micro-

organismos, com dimensões de 10x10cm. unidade.  

COLO 
PLAST R$ 5,07 R$ 

1.014,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

3 500 

curativo estéril de espuma de poliuretano com prata, constituído de 
espuma de poliuretano hidrofílica impregnada com prata, recoberta por 
um filme semipermeável de poliuretano, em contato com o exsudato da 
ferida ocorre a formação de gel, promovendo o desenvolvimento de um 
meio úmido, os íons de prata tem ação microbicida, camada externa 
semipermeável a água e bactéria, sem impedir a passagem de gases e 

vapores de água, com dimensões de 10x10cm. unidade.  

Curatec 
Silver 
Foam 
10x10 

R$ 39,00 R$ 
19.500,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

4 500 

gel de hidrogel com alginato, constituído por água purificada, 
propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e 
sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente 

úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, 
conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o 
desbridamento mecânico. tubo contendo 85g. unidade.  

CURATEC 
HIDROGEL 

COM 
ALGINATO 

R$ 25,65 R$ 
12.825,00 

6 150 

bandagem de óxido de zinco (bota de unna). bandagem de viscose e 
poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta 
composta por óxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-
hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool 

secundário, emulsão antiespumante de silicone se 2 e água. 
embalada unitariamente em envelope laminado por polietileno e 

aluminio. 
apresentação em rolo de 10cmx10mt.   

CURATEC 
BOTA DE 

UNNA 
R$ 16,15 R$ 

2.422,50 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 314/2015 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. 171/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 88.521,50 (Oitenta e oito mil quinhentos e vinte e um 
reais cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de tintas de demarcação viária 
e micro esfera.
Empresa: VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 315/2015 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. 227/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 18.560,09 (Dezoito mil quinhentos e sessenta reais nove 
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de construção para 
eventuais reparos e manutenções em bens imóveis da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Empresa: M B FERRARI MADEIRAS - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 316/2015 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. 227/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 21.483,00 (Vinte e um mil quatrocentos e oitenta e três 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de construção para 
eventuais reparos e manutenções em bens imóveis da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
 

1 60 solvente para tinta de demarcação viária, base de tolueno, 
lata de 18 litros. INCOVIA R$ 120,00 R$ 7.200,00 

2 120 tinta demarcação viária cor amarela, balde 18 litros, 
abnt/nbr11862. INCOVIA R$ 205,00 R$ 

24.600,00 

3 250 tinta demarcação viária branca - 18 litros. INCOVIA R$ 192,00 R$ 
48.000,00 

4 10 tinta demarcação viária cor preta, balde 18 litros INCOVIA R$ 210,00 R$ 2.100,00 
5 10 tinta demarcação viária cor azul balde de 18 litros. INCOVIA R$ 210,00 R$ 2.100,00 
6 50 micro esfera de vidro drop-on, nbr 683, sacos com 25 kg. INCOVIA R$ 90,43 R$ 4.521,50 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 

1 50 pacote rejunte flexível cinza claro com 1kg CIMENTOLIT R$ 1,99 R$ 99,50 
2 50 pacote rejunte flexível branco com 1kg CIMENTOLIT R$ 1,99 R$ 99,50 
3 50 barra ferro construção 5/16 12mts 8mm GERDAU R$ 18,39 R$ 919,50 
4 50 barra ferro construção 4,2mm 12mts GERDAU R$ 4,94 R$ 247,00 
5 20 kg arame recozido n.º 18 GERDAU R$ 6,50 R$ 130,00 
7 2.000 unidade tijolo 6 furos cerâmica CERAMICA JAPURÁ R$ 0,34 R$ 680,00 
8 18 m³ areia lavada grossa GUAIRA R$ 75,00 R$ 1.350,00 
9 16 m³ areia lavada fina TAPIRACUI R$ 49,50 R$ 792,00 

11 300 saco cimento com 50kg RIBEIRÃO R$ 26,29 R$ 7.887,00 
12 100 saca cal hidratado com 20kg BOA VISTA R$ 7,85 R$ 785,00 
14 50 unidade tábua 2,5x30cm (1x12") com 3mts PINUS R$ 13,41 R$ 670,50 
15 50 unidade tábua 2,5x15cm (1x6") com 3mts PINUS R$ 6,72 R$ 336,00 
16 50 unidade ripão 2,5x5 - (1x2") com 3mts PINUS R$ 0,86 R$ 43,00 
23 520 unidade parafuso 110mm com conjunto galvanizado COBRAFIX R$ 0,39 R$ 202,80 
24 50 unidade caibro 5x5 - (2x2") com 3mts PINUS R$ 5,49 R$ 274,50 
25 15 kg prego 22x42 GERDAU R$ 6,00 R$ 90,00 
26 15 kg prego 17x27 com cabeça GERDAU R$ 6,99 R$ 104,85 
27 6 unidade lavatório branco 47x42,5 FIORI R$ 46,99 R$ 281,94 
29 10 unidade porta lisa 80x210 encabeçada HIBRA PORTAS R$ 94,90 R$ 949,00 
30 28 unidade batente 3x14cm 60x90 CEDRILHO R$ 64,00 R$ 1.792,00 
31 28 unidade guarnição vista para porta cedrilho com 6 peças CEDRILHO R$ 23,00 R$ 644,00 
32 28 unidade dobradiça cartela galvanizada 3.1/2" UNIÃO R$ 6,50 R$ 182,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

6 20 unidade fechadura banheiro MGM R$ 18,00 R$ 360,00 
10 14 m³ pedra britada n.º 01  EXTRACON R$ 67,00 R$ 938,00 

13 2 galão aditivo plastificado concentrado para argamassa 
de assentamento e reboco com 3,6 lts. SIKA R$ 29,00 R$ 58,00 

17 500 m² revestimento 32x45 extra LUME R$ 11,80 R$ 5.900,00 
18 400 m² piso 45x45 extra LUME R$ 11,80 R$ 4.720,00 
19 200 saco argamassa cerâmica externa com 20kg COLABEM R$ 14,89 R$ 2.978,00 
20 50 saco argamassa cerâmica cinza interno com 20kg COLABEM R$ 6,98 R$ 349,00 
21 80 unidade telha 2,44x1,10 5mm ISDRALIT R$ 37,00 R$ 2.960,00 
22 35 unidade cumeeira 1,10x6mm plana  ISDRALIT R$ 29,00 R$ 1.015,00 
28 18 unidade porta lisa 90x210 encabeçada  PORTERIT R$ 95,00 R$ 1.710,00 
33 25 unidade fechadura interna MGM R$ 19,80 R$ 495,00 

Total de R$ 21.483,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 317/2015 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. 226/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 29.915,56 (Vinte e nove mil novecentos e quinze reais 
cinquenta e seis centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa, cozinha e higiene para os Centros de Referência de Assistência  
Social – CRAS’s.
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 Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

1 50 

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. 

JANDAIA 2,45 122,50 

2 150 

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. 

NOVA 
AÇUCAR 6,75 1.012,50 

4 25 
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 DA 
COSTA 3,30 82,50 

5 15 

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 9,65 144,75 

6 25 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 2,78 69,50 

7 80 

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. 

ARCOR 5,84 467,20 

8 70 

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 

ARCOR 5,39 377,30 

10 10 batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, ingredientes: batata, 
gordura vegetal e sal. não contem glúten. HUSTER 5,85 58,50 

11 10 

beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor coco, embalagem de 1kg, 
validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite condensado (leite 
padronizado e açúcar), açúcar, água, coco ralado, gordura vegetal e 

espessante pectina, com traços de amendoim. 

GULA 15,89 158,90 

16 10 biscoito de polvilho - fardo com 20 un. - 50gr cada unidade. NINFA 29,00 290,00 
18 10 pipoca doce - fardo com 20 un. com 150gr cada unidade. VANESSA 37,00 370,00 

19 80 

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. 

ARCOR 2,98 238,40 

20 110 

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 

ARCOR 14,55 1.600,50 

21 300 coelhinho de chocolate ao leite, 90 gr. ARCOR 2,99 897,00 

22 5 

brigadeiro cremoso, para uso de recheios e coberturas, sabor chocolate, 
embalagem de 1 kg, validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite 
condensado (leite padronizado e açúcar), maltodextrina, água, açúcar, 

cacau em pó e espessantes gelatina e pectina, aromatizantes, com traços de 
amendoin. 

CIAFRIOS 14,84 74,20 

23 11 iogurte, sabor morango, pote com 900 gr. IMAGEM 4,78 52,58 
24 11 iogurte, sabor coco, pote com 900 gr. IMAGEM 4,78 52,58 
25 6 caixa de doce suspiro, contendo 50 unidades cada NUTRI BONN 12,49 74,94 
26 4 caixa de doce maria mole, contendo 50 unidades cada NUTRI BONN 12,49 49,96 
27 9 caixa de doce de abóbora, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 12,68 114,12 
28 4 pacote de doce de leite com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 13,89 55,56 
29 7 pacote de doce pé de moleque com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 8,89 62,23 
30 12 pacote de paçoca caseira com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 11,89 142,68 
31 3 caixa contendo canudo frito com recheio de doce de leite, com 50 unidades. NUTRI BOON 11,50 34,50 
32 9 pacote de doce teta de nega, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 11,89 107,01 

34 15 sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - pacote de 1kg, iodato de 
potássio, anti-umectante, auui, conforme legislação vigente. SAL MAIS 0,79 11,85 

35 10 

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 

MAGGI 1,04 10,40 

36 10 

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 

MAGGI 1,04 10,40 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

37 10 

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, sal, 
cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma xantana, acidulante 

ácido lático, conservador sorbato de potássio e aromatizantes. não contem 
glúten 

CIAFRIOS 3,05 30,50 

40 10 confete para granular, de chocolate, embalagem de 01kg, com validade 
mínima de 12 meses DELA TORRE 7,20 72,00 

42 33 

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. 

CIAFRIOS 3,30 108,90 

43 8 geléia de morango, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 29,60 
44 4 geléia de goiaba, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 14,80 

45 60 

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 3,45 207,00 

46 40 
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. 
QUERO 1,35 54,00 

47 155 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados NOVA SCHIM 14,90 2.309,50 

48 200 

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

peso, data de embalagem e data de validade. 

BOREAL 0,85 170,00 

51 20 

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. 

KATUAY 1,45 29,00 

52 60 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com 
data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. FRIMESA 2,18 130,80 

54 300 
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 1,85 555,00 

55 5 
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos, amido, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

BERTOLINI 2,74 13,70 

57 5 
macarrão com ovos tortilhone, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes 
naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

NINFA 2,78 13,90 

59 20 

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. 

QUERO 2,47 49,40 

60 40 
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 2,80 112,00 

63 30 

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. 

PINDUCA 1,20 36,00 

65 40 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,75 110,00 

66 10 embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: fermentado 
acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. CASTELO 1,30 13,00 

67 5 orégano embalagem plástica de 500g DELA TORRE 5,63 28,15 

69 40 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa 

firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 
tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 2,10 84,00 

70 5 

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 técnicas de alimentação 

CIALHO 8,49 42,45 

71 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 3,98 119,40 

72 80 

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 1,69 135,20 

73 20 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. BELA VISTA 2,14 42,80 

74 30 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA VISTA 0,75 22,50 

75 20 

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 2,49 49,80 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

37 10 

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, sal, 
cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma xantana, acidulante 

ácido lático, conservador sorbato de potássio e aromatizantes. não contem 
glúten 

CIAFRIOS 3,05 30,50 

40 10 confete para granular, de chocolate, embalagem de 01kg, com validade 
mínima de 12 meses DELA TORRE 7,20 72,00 

42 33 

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. 

CIAFRIOS 3,30 108,90 

43 8 geléia de morango, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 29,60 
44 4 geléia de goiaba, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 14,80 

45 60 

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 3,45 207,00 

46 40 
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. 
QUERO 1,35 54,00 

47 155 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados NOVA SCHIM 14,90 2.309,50 

48 200 

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

peso, data de embalagem e data de validade. 

BOREAL 0,85 170,00 

51 20 

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. 

KATUAY 1,45 29,00 

52 60 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com 
data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. FRIMESA 2,18 130,80 

54 300 
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 1,85 555,00 

55 5 
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos, amido, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

BERTOLINI 2,74 13,70 

57 5 
macarrão com ovos tortilhone, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes 
naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

NINFA 2,78 13,90 

59 20 

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. 

QUERO 2,47 49,40 

60 40 
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 2,80 112,00 

63 30 

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. 

PINDUCA 1,20 36,00 

65 40 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,75 110,00 

66 10 embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: fermentado 
acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. CASTELO 1,30 13,00 

67 5 orégano embalagem plástica de 500g DELA TORRE 5,63 28,15 

69 40 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa 

firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 
tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 2,10 84,00 

70 5 

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 técnicas de alimentação 

CIALHO 8,49 42,45 

71 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 3,98 119,40 

72 80 

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 1,69 135,20 

73 20 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. BELA VISTA 2,14 42,80 

74 30 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA VISTA 0,75 22,50 

75 20 

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 2,49 49,80 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

76 35 

quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração 

uniforme, deverão ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, 
isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA VISTA 3,49 122,15 

77 90 
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 0,95 85,50 

78 60 maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada- kg BELA VISTA 2,09 125,40 
79 30 quilo(s) de pêra, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada. BELA VISTA 6,69 200,70 

80 70 
mamão formosa - firme, com grau de amadurecimento médio, sem pontos 

machucados ou murchos, escuros ou com bolor, cor característica, 
acondicionados em sacos plásticos de 1kg. 

BELA VISTA 2,58 180,60 

81 40 manga thomi, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada. - kg BELA VISTA 2,90 116,00 

82 20 
bandeja de  morango, cor natural da fruta madura, tamanho médio a 

grande, sem fungos e deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 
da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

BELA VISTA 4,70 94,00 

83 180 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes deverao 
ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

BELA VISTA 1,25 225,00 

84 20 
kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor e 

tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se desprender 
com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas. 

BELA VISTA 5,99 119,80 

85 40 quilo de melao, amarelo, polpa branca, nao resfriados, embalados de forma 
a proteger o produto. BELA VISTA 3,29 131,60 

86 30 quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. BELA VISTA 2,59 77,70 

87 160 quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no ministerio da 
agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 9,50 1.520,00 

88 300 quilos de mortadela, com atendimento às normas de saúde pública e 
agricultura LONDRINA 10,90 3.270,00 

89 160 quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. ROHDEN 16,90 2.704,00 

90 100 

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 11,90 1.190,00 

91 180 
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 5,78 1.040,40 

92 900 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por unidade, 
devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, produzidos no 

mesmo dia da entrega. 
ITALIANA 5,99 5.391,00 

93 700 
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 0,60 420,00 

94 15 pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade mínimo 
de 06 dias ITALIANA 3,39 50,85 

95 50 

pacotes de 300 gr de mini pãezinhos de leite, feitos com farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar, gordura 

vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite integral, 
estabilizantes lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato de cálcio, 
conservador propionato de cálacio e acidulante ácido ascórbico. 

ITALIANA 3,69 184,50 

96 20 unidades de 500gr. de pão caseiro, com prazo de validade mínimo de 06 
dias. ITALIANA 3,97 79,40 

97 300 
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. 

QUALIMAX 3,80 1.140,00 

101 60 guardanapo de papel, tamanho 30x30cm, pacotes com 02 rolos, c or 
branca, com 75 folhas cada rolo totalizando 150 folhas NOBLES 1,40 84,00 

104 10 rolo de papel manteiga 30x45cm, na cor branca, para uso culinário GIO PACK 3,70 37,00 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 318/2015 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. 226/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.326,41 (Cinco mil trezentos e vinte e seis reais qua-
renta e um centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa, cozinha e higiene para os Centros de Referência de Assistência  
Social – CRAS’s.
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 Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

3 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 3,68 55,20 

9 11 caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, contendo de 
25 a 30 gramas cada unidade. NATURALE 20,52 225,72 

12 100 

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 2,40 240,00 

13 1 biscoito recheado sabor chocolate ou morango - caixa com 44 un. com 100gr 
cada unidade. LUAM 43,59 43,59 

14 100 

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 2,35 235,00 

15 40 

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. 

LUAM 2,90 116,00 

17 20 pacote de amendoim sem casca, 1 kg. D’MILLE 8,99 179,80 
33 200 café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr  CEREJA 6,92 1.384,00 

38 200 chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de erva-mate 
(ilex paraguariensis). D’MILLE 3,09 618,00 

39 30 

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 1,48 44,40 

41 60 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. SHEFA 1,25 75,00 

49 20 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido 
folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. BADOTI 9,85 197,00 

50 20 
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 4,90 98,00 

53 200 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, lectina 
(emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. INTEGRALY 6,85 1.370,00 

56 10 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr D’MILLE 2,15 21,50 

58 10 

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 2,25 22,50 

61 50 

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 2,25 112,50 

62 150 milho de pipoca, embalagem com 500gr D’MILLE 1,30 195,00 

64 15 

mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.: polvilho doce, gordura 
vegetal hidrogenada, leite em pó integral, condimento preparado sabor queijo 

romano (queijo, soro de leite em pó, gordura vegetal, maltodextrina, sal, 
proteína láctea e aromatizante), condimento preparado sabor queijo (soro de 
leite, sal, maltodextrina, amido de milho, amido de milho modificado, extrato 

de levedura em pó, realçador de sabor glutamato de sódio, substâncias 
aromatizantes naturais e idênticas ás naturais, antiumectantes fosfato 
tricálcico e dióxido de silício, acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó, 

realçador sabor glutamato monossódico, acidulante ácido láctico e 
antioxidante bht. não contem glutem 

STIVAL 2,88 43,20 

68 40 pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado SELETE 1,25 50,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

3 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 3,68 55,20 

9 11 caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, contendo de 
25 a 30 gramas cada unidade. NATURALE 20,52 225,72 

12 100 

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 2,40 240,00 

13 1 biscoito recheado sabor chocolate ou morango - caixa com 44 un. com 100gr 
cada unidade. LUAM 43,59 43,59 

14 100 

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 2,35 235,00 

15 40 

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. 

LUAM 2,90 116,00 

17 20 pacote de amendoim sem casca, 1 kg. D’MILLE 8,99 179,80 
33 200 café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr  CEREJA 6,92 1.384,00 

38 200 chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de erva-mate 
(ilex paraguariensis). D’MILLE 3,09 618,00 

39 30 

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 1,48 44,40 

41 60 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. SHEFA 1,25 75,00 

49 20 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido 
folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. BADOTI 9,85 197,00 

50 20 
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 4,90 98,00 

53 200 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, lectina 
(emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. INTEGRALY 6,85 1.370,00 

56 10 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr D’MILLE 2,15 21,50 

58 10 

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 2,25 22,50 

61 50 

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 2,25 112,50 

62 150 milho de pipoca, embalagem com 500gr D’MILLE 1,30 195,00 

64 15 

mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.: polvilho doce, gordura 
vegetal hidrogenada, leite em pó integral, condimento preparado sabor queijo 

romano (queijo, soro de leite em pó, gordura vegetal, maltodextrina, sal, 
proteína láctea e aromatizante), condimento preparado sabor queijo (soro de 
leite, sal, maltodextrina, amido de milho, amido de milho modificado, extrato 

de levedura em pó, realçador de sabor glutamato de sódio, substâncias 
aromatizantes naturais e idênticas ás naturais, antiumectantes fosfato 
tricálcico e dióxido de silício, acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó, 

realçador sabor glutamato monossódico, acidulante ácido láctico e 
antioxidante bht. não contem glutem 

STIVAL 2,88 43,20 

68 40 pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado SELETE 1,25 50,00 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 319/2015 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. 226/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.839,15 (Cinco mil oitocentos e trinta e nove reais 
quinze centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa, cozinha e higiene para os Centros de Referência de Assistência 
Social – CRAS’s.
Empresa: S.R. DUTRA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 320/2015 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. 236/2015, homologado em 
20/08/2015.
Valor Homologado: R$ 9.417,66 (Nove mil quatrocentos e dezessete reais ses-
senta e seis centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de carimbos para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Empresa: WAM LICITAÇÕES LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

98 80 

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 

HIPERCOPO 57,00 4.560,00 

99 25 fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. embalagem pacote com 10 
caixas PARANÁ 1,40 35,00 

100 200 

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 

PLUS 0,49 98,00 

102 30 
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, cor 

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

NAVITEX 2,59 77,70 

103 25 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. DESTRO 2,93 73,25 
105 30 absorventecom abas, embalagem com 8 unidades DESTRO 1,74 52,20 

106 25 desodorante roll-on 50ml feminino, antitranspirante eficácia e 
perfume hipoalergênico. HYTRADA 5,32 133,00 

107 25 desodorante roll-on 50ml masculino ,antitranspirante eficácia e 
perfume hipoalergênico HYTRADA 5,32 133,00 

108 50 shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco 
com 350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 4,65 232,50 

109 50 condicionador neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, 
frasco com 350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 6,29 314,50 

110 50 aparelho de barbear, com três lâminas. BIC 2,60 130,00 
R$ 5.839,15 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 

1 150 unidade carimbo pequeno (48x13mm). 2001 R$ 14,99 R$ 2.248,50 
2 4 carimbo datador, fita comum, 9 dígitos de 5mm (ex. 01 jan 2014). NIKKON R$ 17,99 R$ 71,96 

3 80 
carimbo automático, auto-entintado, com área de 7,8cm² 

(3,7cmx1,3cm), em formato de seta com a identificação do posto 
de saúde, referente a entrega de medicamentos. 

NIKKON R$ 29,99 R$ 2.399,20 

4 50 refil de tinta para carimbo automático. RADEX R$ 9,99 R$ 499,50 
5 100 unidade carimbo médio (63x37mm). 2001 R$ 24,99 R$ 2.499,00 
6 50 unidade carimbo grande (78x58mm). 2001 R$ 33,99 R$ 1.699,50 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 

1 150 unidade carimbo pequeno (48x13mm). 2001 R$ 14,99 R$ 2.248,50 
2 4 carimbo datador, fita comum, 9 dígitos de 5mm (ex. 01 jan 2014). NIKKON R$ 17,99 R$ 71,96 

3 80 
carimbo automático, auto-entintado, com área de 7,8cm² 

(3,7cmx1,3cm), em formato de seta com a identificação do posto 
de saúde, referente a entrega de medicamentos. 

NIKKON R$ 29,99 R$ 2.399,20 

4 50 refil de tinta para carimbo automático. RADEX R$ 9,99 R$ 499,50 
5 100 unidade carimbo médio (63x37mm). 2001 R$ 24,99 R$ 2.499,00 
6 50 unidade carimbo grande (78x58mm). 2001 R$ 33,99 R$ 1.699,50 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 321/2015 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. 191/2015, homologado em 
20/08/2015.
Valor Homologado: R$ 16.556,50 (Dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis 
reais cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de limpeza, manutenção e solda em bloco de refrigeração do sistema 
hidráulico e tanque de combustível de caminhões, máquinas, entre outros, da 
Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: J.A. DA COSTA & COSTA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
Item Qtde Especificações Lote: 01 - Caminhão VW 26.220 - ANO 2008, MOD 2009 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 3 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 144,00 R$ 432,00  

2 3 Serviço de solda e limpeza de intercooler.  R$ 96,00 R$ 288,00  
    Total de R$ 720,00 
          

Item Qtde Especificações Lote: 02 - Caminhão GMC 12.170 e 14.190 ANO 1990, 
1997 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 4 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 124,25 R$ 497,00  

2 4 Serviço de solda e limpeza de Intercooler de caminhões. R$ 104,25  R$ 417,00 
    Total de R$ 914,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 03 - Caminhão FORD CARGO 1317 E. ANO 2006 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza de intercooler. R$ 120,00 R$ 120,00  
    Total de R$ 220,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 04 - Caminhão FORD 11.000 ANO 1984, 1985 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 3 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 103,00 R$ 309,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 05 - FORD 12.000 ANO 1995 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 121,00 R$ 121,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 06 - Caminhão MB 1518 ANO 1989 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 07 - Caminhão MB 1113 1977 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 08 - Caminhão MB 709 ANO 1990, 1993 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 3 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 103,00 R$ 309,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 09 - Caminhão VW 14.140 ANO 1990 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 101,00 R$ 101,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 10 - Pá Carregadeira Case W20E, E W20B. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 3 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 174,00 R$ 522,00  

2 3 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 93,00 R$ 279,00  

3 3 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 266,00 R$ 798,00  

    Total de R$ 1.599,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 11 - Pá Carregadeira NH 12B Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 292,50 R$ 585,00  

2 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 130,00 R$ 260,00  

3 2 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 130,00 R$ 260,00  

     Total de R$ 1.105,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 12 - Pá Carregadeira XCMG Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 235,00 R$ 235,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 220,00 R$ 220,00  

3 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 145,00 R$ 145,00  

     Total de R$ 600,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 13 - Pá Carregadeira CAT 924GZ. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 260 R$ 520,00  

2 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 70,00 R$ 140,00  

3 2 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 180,00 R$ 360,00  

     Total de R$ 1.020,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 14 - Motoniveladora HBW 140 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 3 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 202,00  R$ 606,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 15 - Motoniveladora FIAT ALLIS FG 70B Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 170,00 R$ 340,00  

2 2 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 122,50 R$ 245,00  

    Total de R$ 585,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 16 - Retro Escavadeira CAT 416 E Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 140,00  R$ 140,00  

2 1 Serviço de limpeza e solda do bloco de refrigeração, (colmeia) do ar 
condicionado.  R$ 90,00 R$ 90,00  

3 1 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 104,00 R$ 104,00  
     Total de R$ 334,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 17 - Retro Escavadeira Case 580 H Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 150,00 R$ 150,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 100,00 R$ 100,00  
     Total de R$ 250,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 18 - Moto Niveladora CASE 845 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 225,00 R$ 450,00  

2 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (Colmeia), óleo da 
transmissão.  R$ 110,00 R$ 220,00  

    Total de R$ 670,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 19 - Trator Agrícola MF 295. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 110,00 R$ 110,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

    Total de R$ 210,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 20 - Trator Agrícola MF 265 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 110,00 R$ 110,00  

    Total de R$ 210,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 21 - Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 92,50 R$ 185,00  

2 2 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 92,50 R$ 185,00  

     Total de R$ 370,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 22 - Trator Ford 6.600 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 94,00 R$ 94,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

    Total de R$ 179,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 23 - Trator MF 65 X Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 90,00  R$ 90,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

    Total de R$ 190,00 
          

Item Qtde Especificações Lote: 24 - Pick-up FORD Courrier Ano 2008-2008 placa 
AQA 6678 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 25 - Veículo FIAT UNO Placa CJT-3743 Ano 2000. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

          

Item Qtde Especificações Lote: 26 - Caminhonete Ford F-1000 Ano 1992-1993 
Gasolina Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

          

Item Qtde Especificações Lote: 27 - Veículo FORD FIESTA Ano 20003 Placa AKV 
0537 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 83,00 R$ 83,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 28 - Caminhonete F75 e Caminhonete TOYOTA. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 100,00 R$ 100,00  

 
Item Qtde Especificações Lote: 29 - Caminhão VW 26.220 ANO 2008, MOD 2009 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. R$ 90,00 R$ 270,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 30 - Caminhão GMC 12.170 e 14.190 ANO 1990, 1997 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 162,50 R$ 650,00  
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    Total de R$ 585,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 16 - Retro Escavadeira CAT 416 E Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 140,00  R$ 140,00  

2 1 Serviço de limpeza e solda do bloco de refrigeração, (colmeia) do ar 
condicionado.  R$ 90,00 R$ 90,00  

3 1 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 104,00 R$ 104,00  
     Total de R$ 334,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 17 - Retro Escavadeira Case 580 H Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 150,00 R$ 150,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do trocador de calor.  R$ 100,00 R$ 100,00  
     Total de R$ 250,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 18 - Moto Niveladora CASE 845 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 225,00 R$ 450,00  

2 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (Colmeia), óleo da 
transmissão.  R$ 110,00 R$ 220,00  

    Total de R$ 670,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 19 - Trator Agrícola MF 295. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 110,00 R$ 110,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

    Total de R$ 210,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 20 - Trator Agrícola MF 265 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 110,00 R$ 110,00  

    Total de R$ 210,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 21 - Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 2 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 92,50 R$ 185,00  

2 2 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 92,50 R$ 185,00  

     Total de R$ 370,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 22 - Trator Ford 6.600 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 94,00 R$ 94,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

    Total de R$ 179,00   
          

Item Qtde Especificações Lote: 23 - Trator MF 65 X Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 90,00  R$ 90,00  

2 1 Serviço de solda e limpeza do bloco de refrigeração,(colmeia) do sistema 
hidraulico, e reparo e limpeza no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 100,00 R$ 100,00  

    Total de R$ 190,00 
          

Item Qtde Especificações Lote: 24 - Pick-up FORD Courrier Ano 2008-2008 placa 
AQA 6678 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 25 - Veículo FIAT UNO Placa CJT-3743 Ano 2000. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

          

Item Qtde Especificações Lote: 26 - Caminhonete Ford F-1000 Ano 1992-1993 
Gasolina Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 85,00 R$ 85,00  

          

Item Qtde Especificações Lote: 27 - Veículo FORD FIESTA Ano 20003 Placa AKV 
0537 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior.  R$ 83,00 R$ 83,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 28 - Caminhonete F75 e Caminhonete TOYOTA. Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza em bloco de refrigeração, (colmeia) e limpeza e 
reparos no tanque de refrigeração superior e inferior. R$ 100,00 R$ 100,00  

 
Item Qtde Especificações Lote: 29 - Caminhão VW 26.220 ANO 2008, MOD 2009 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível. R$ 90,00 R$ 270,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 30 - Caminhão GMC 12.170 e 14.190 ANO 1990, 1997 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 4 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 162,50 R$ 650,00  

          
Item Qtde Especificações Lote: 31 - Caminhão GMC 12.170 e 14.190 ANO 1990, 1997 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 4 Serviço de solda de tanque de combustível.  R$ 162,25 R$ 649,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 32 - Caminhão FORD CARGO 1317 E. ANO 2006 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 85,00 R$ 85,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 33 - Caminhão FORD 11.000 ANO 1984, 1985  Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 90,00 R$ 270,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 34 - FORD 12.000 ANO 1995 Valor Unitário Registrado  Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 91,00 R$ 91,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 35 - Caminhão MB 1518 ANO 1989 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 83,00 R$ 83,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 36 - Caminhão MB 1113 ANO 1977 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 70,00 R$ 70,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 37 - Caminhão MB 709 ANO 1990, 1993 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 73,00 R$ 219,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 38 - Caminhão VW 14.140 ANO 1990 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 85,00 R$ 85,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 39 - Pá Carregadeira Case W20E, E W20B. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 186,50 R$ 559,50  
          

Item Qtde Especificações Lote: 40 - Pá Carregadeira NH 12B Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 185,50 R$ 371,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 41 - Pá Carregadeira XCMG Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 180,00 R$ 180,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 42 - Pá Carregadeira CAT 924GZ. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 200,00 R$ 400,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 43 - Motoniveladora HBW 140 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 3 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 163,00 R$ 489,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 44 - Motoniveladora FIAT ALLIS FG 70B Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 120,00 R$ 240,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 45 - Retro Escavadeira CAT 416 E Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 120,00 R$ 120,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 46 - Retro Escavadeira Case 580 H Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível. R$ 109,00  R$ 109,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 47 - Moto Niveladora CASE 845 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 140,00 R$ 280,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 48 - Trator Agrícola MF 295. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 91,00 R$ 91,00  

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de agosto de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 322/2015 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. 191/2015, homologado em 
20/08/2015.
Valor Homologado: R$ 765,60 (Setecentos e sessenta e cinco reais sessenta cen-
tavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de limpeza, manutenção e solda em bloco de refrigeração do sistema 
hidráulico e tanque de combustível de caminhões, máquinas, entre outros, da 
Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: CIADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Lote: 49 - Trator Agrícola MF 265 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 93,60 R$ 93,60  
          

Item Qtde Especificações Lote: 50 - Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 85,00 R$ 85,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 51 - Trator Ford 6.600 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 84,00 R$ 84,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 52 - Trator MF 65 X Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 53 - Pick-up FORD Courrier Ano 2008-2008 placa AQA 
6678 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 54 - Veículo FIAT UNO Placa CJT-3743 Ano 2000. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 55 - Caminhonete Ford F-1000 Ano 1992-1993 Gasolina Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 56 - Veículo FORD FIESTA Ano 20003 Placa AKV 0537 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 57 - Caminhonete F75 e Caminhonete TOYOTA. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 73,00 R$ 73,00  

 

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Lote: 49 - Trator Agrícola MF 265 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 93,60 R$ 93,60  
          

Item Qtde Especificações Lote: 50 - Trator Agrícola NH TL 80 e TL 60. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 2 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 85,00 R$ 85,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 51 - Trator Ford 6.600 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 84,00 R$ 84,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 52 - Trator MF 65 X Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 53 - Pick-up FORD Courrier Ano 2008-2008 placa AQA 
6678 Valor Unitário Registrado Valor Total  

1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 54 - Veículo FIAT UNO Placa CJT-3743 Ano 2000. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 55 - Caminhonete Ford F-1000 Ano 1992-1993 Gasolina Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 56 - Veículo FORD FIESTA Ano 20003 Placa AKV 0537 Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de limpeza de tanque de combustível.  R$ 69,00 R$ 69,00  
          

Item Qtde Especificações Lote: 57 - Caminhonete F75 e Caminhonete TOYOTA. Valor Unitário Registrado Valor Total  
1 1 Serviço de solda e limpeza de tanque de combustível.  R$ 73,00 R$ 73,00  

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1182/2015-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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituição finan-
ceira sob a forma de empresa pública, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 
4, Bloco A, lotes 03/04, Asa Sul, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 
70092-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/0001-04.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 318/2015.
OBJETO: Contratação de instituição financeira bancária pública ou privada 
para prestação de serviços, em caráter exclusivo, visando à administração de 
contas-correntes para o pagamento de vencimentos, salários, proventos, apo-
sentadorias, pensões e similares dos servidores ativos, inativos e pensionistas da 
Administração Direta e Indireta de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.310.000,00 (Três milhões trezentos e dez mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 meses, a partir 25/11/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1186/2015-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 A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida América 1572, Térreo, 
Portal da América, CEP 87.205-100, telefone (44) 3629-1187, na cidade de Cia-
norte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.643.905/0001-54.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 159/2015.
OBJETO: Aquisição de material de expediente e suprimentos de informática 
para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.115,10 (Dois mil cento e quinze reais dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇAO 
A Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
79/2015, de 28 de outubroo de 2015, no uso de suas atribuições legais, publi-
ca o resultado do julgamento da fase de habilitação, concernente ao Edital de 
Licitação nº 13/2015, modalidade Concorrência Pública, referente ao objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sondagem 
de simples reconhecimento _ à percussão – consistindo de ensaio de penetração 
dinâmica (SPT).
Segue abaixo, resultado da fase de habilitação dos participantes do certame:

 
AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA 12.043.671/0001-19 HABILITADO 

FERMA ENGENHARIA LTDA 76.703.404/0001-03 HABILITADO 
PARANÁ FUNDAÇÕES LTDA -EPP 09.311.199/0001-43 HABILITADO 

SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA E MEIO 

AMBIENTE LTDA 
12.013.093/0001-78 INABILITADO 

SOLOTEC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 21.634.743/0001-93 INABILITADO 
TM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11.316.903/0001-00 INABILITADO 
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Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, 
conforme Art. 109, inciso I, alínea a, da Lei Federal 8.666/1993, para apresentar 
recurso contra a decisão da comissão. 
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Novembro  de 2015.

Ivonete de Jesus Costa
Presidente da Comissão

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 
318/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 468/2015, concernente a 
Contratação de instituição financeira bancária pública ou privada para prestação 
de serviços, em caráter exclusivo, visando à administração de contas-correntes 
para o pagamento de vencimentos, salários, proventos, aposentadorias, pensões 
e similares dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Administração Di-
reta e Indireta de Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL como vencedora do item único no valor total de R$ 3.310.000,00 (Três 
milhões trezentos e dez mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de Outubro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 
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