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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 350/2015 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. 258/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 93.600,00 (Noventa e três mil e seiscentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cimento, cal, telhas, madeira, 
entre outros materiais a serem utilizados pela Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 351/2015 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. 258/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 54.196,50 (Cinquenta e quatro mil cento e noventa e seis 
reais cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cimento, cal, telhas, madeira, 
entre outros materiais a serem utilizados pela Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: M B FERRARI MADEIRAS - 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 3.600 Sacas de cimento com 50 kg cpllz32 R$ 26,00 R$ 93.600,00 VOTORAN 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

2 800 sacas de cal virgem cii com 20 kg. MOTTIN PAVIM 7,35 5.880,00 
3 200 sacas de cimento cola aci (argamassa) com 20 kg CIMENTOLIT 7,30 1.460,00 

8 40 vedalit balde com 18 litros OTTO 
BAUMGART 116,00 4.640,00 

9 100 rejunte flexível de 1 kg. CIMENTOLIT 1,90 190,00 

10 100 tábua de 2,5cm de espessura x 10cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 4,20 420,00 

11 100 tábua de 2,5cm de espessura x 15 cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 6,15 615,00 

12 240 tábua de 2,5cm de espessura x 20cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 8,40 2.016,00 

13 400 tábua de 2,5cm de espessura x 25cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 10,50 4.200,00 

14 600 tábua de 2,5cm de espessura x 30cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 12,60 7.560,00 

15 80 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 11,40 912,00 

16 80 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 300 cm de 
comprimento PINUS 17,40 1.392,00 

17 70 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 14,60 1.022,00 

18 70 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 21,60 1.512,00 

19 60 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 16,60 996,00 

20 60 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 22,40 1.344,00 

21 40 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 600 cm de 
comprimento. PINUS 19,50 780,00 

22 150 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 5,37 805,50 

23 180 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 7,65 1.377,00 

24 180 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 8,50 1.530,00 

25 260 prancha para banco 5cm de espessura x 25 cm de largura 
x 200 cm de comprimento. PINUS 19,50 5.070,00 

34 200 placa de maderite com medida de comprimentos 220 cm, 
largura 110 cm e espessura 09 mm. PINHEIRINHO 23,80 4.760,00 

35 30 porta lisa sem pintura 80x2,10. HIBRA PORTAS 104,30 3.129,00 
36 30 batente 14cmx80cm x2,10cm madeira cambara. CEDRILHO 63,50 1.905,00 
37 30 guarnição 1cmx5cmx2,10cm, madeira cambara. TAUARI 22,70 681,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

2 800 sacas de cal virgem cii com 20 kg. MOTTIN PAVIM 7,35 5.880,00 
3 200 sacas de cimento cola aci (argamassa) com 20 kg CIMENTOLIT 7,30 1.460,00 

8 40 vedalit balde com 18 litros OTTO 
BAUMGART 116,00 4.640,00 

9 100 rejunte flexível de 1 kg. CIMENTOLIT 1,90 190,00 

10 100 tábua de 2,5cm de espessura x 10cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 4,20 420,00 

11 100 tábua de 2,5cm de espessura x 15 cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 6,15 615,00 

12 240 tábua de 2,5cm de espessura x 20cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 8,40 2.016,00 

13 400 tábua de 2,5cm de espessura x 25cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 10,50 4.200,00 

14 600 tábua de 2,5cm de espessura x 30cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 12,60 7.560,00 

15 80 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 11,40 912,00 

16 80 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 300 cm de 
comprimento PINUS 17,40 1.392,00 

17 70 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 14,60 1.022,00 

18 70 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 21,60 1.512,00 

19 60 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 16,60 996,00 

20 60 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 22,40 1.344,00 

21 40 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 600 cm de 
comprimento. PINUS 19,50 780,00 

22 150 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 5,37 805,50 

23 180 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 7,65 1.377,00 

24 180 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 8,50 1.530,00 

25 260 prancha para banco 5cm de espessura x 25 cm de largura 
x 200 cm de comprimento. PINUS 19,50 5.070,00 

34 200 placa de maderite com medida de comprimentos 220 cm, 
largura 110 cm e espessura 09 mm. PINHEIRINHO 23,80 4.760,00 

35 30 porta lisa sem pintura 80x2,10. HIBRA PORTAS 104,30 3.129,00 
36 30 batente 14cmx80cm x2,10cm madeira cambara. CEDRILHO 63,50 1.905,00 
37 30 guarnição 1cmx5cmx2,10cm, madeira cambara. TAUARI 22,70 681,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 352/2015 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. 258/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 53.654,50 (Cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e 
quatro mil cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cimento, cal, telhas, madeira, 
entre outros materiais a serem utilizados pela Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: BIGAS E ALEXANDRE 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 Valor Total  

4 600 m² de piso pi4 extra com medida 45x45. VIVA   R$ 11,40  R$ 6.840,00 
5 250 m² de revestimento extra 32x45. VIVA   R$ 11,35  R$ 2.837,50 
6 400 m² de piso pi5 extra com medida 45x45. VIVA   R$ 11,40  R$ 4.560,00 
7 4 janela 1.00x1.5. HB   R$ 178,00  R$ 712,00 
26 50 chapa fibrocimento 1,22x0,50 4mm. MULTILIT   R$ 5,85  R$ 292,50 
27 100 chapa fibrocimento 2,13x0,50 4mm. MULTILIT   R$ 10,40  R$ 1.040,00 
28 500 chapa fibrocimento 2,44x0,50 4mm. MULTILIT   R$ 11,85  R$ 5.925,00 
29 50 chapa fibrocimento 1,22x1,10 5mm. MULTILIT   R$ 19,95  R$ 997,50 
30 50 chapa fibrocimento 1,53x1,10 5mm. MULTILIT   R$ 25,20  R$ 1.260,00 
31 50 chapa fibrocimento 1,83x1,10 5mm. MULTILIT  R$  28,90  R$ 1.445,00 
32 50 chapa fibrocimento 2,13x1,10 5 mm. MULTILIT   R$ 34,90  R$ 1.745,00 
33 650 chapa fibrocimento 2,44x1,10 5mm. MULTILIT   R$ 40,00  R$ 26.000,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 353/2015 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. 252/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 504,15(Quinhentos e quatro reais e quinze centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e mate-
riais de higiene e limpeza a serem fornecidos às famílias beneficiárias das ações 
do Projeto Técnico Social do Residencial Manoel Ruiz.
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, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 354/2015 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. 252/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 1.197,20 (Um mil cento e noventa e sete reais vinte 
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e mate-
riais de higiene e limpeza a serem fornecidos às famílias beneficiárias das ações 
do Projeto Técnico Social do Residencial Manoel Ruiz.
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 

Valor 
Total 

1 20 

pacote de mistura para bolo, 400 g, ingredientes: açúcar, farinha de trigo 
rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, amido, sal, 
fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato ácido de alumínio e 

sódio, aromatizantes e espessantes: goma guar e goma xantana. sabores 
diversos. 

STIVAL 2,57 51,40 

6 20 pacote de amendoim, com gordura hidrogenada e sal. não contém glúten. 
200 g. D’MILLE 2,72 54,40 

9 20 
goiabada, 300g. produto em embalagens flow pack, facilita o manuseio e 

permite uma melhor visualização na gôndola. ingredientes goiaba e 
açúcar. não contém glúten. 

XAVANTE 1,72 34,40 

10 20 
caixa de gelatina em pó, 75g, sabor morango. polpa de morango e cenoura, 
corantes naturais, fonte de vitaminas (a, d, b1, b2 e b6) e minerais (ferro e 

zinco). 
TRISANT 0,89 17,80 

12 20 
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 
PALMEIRA 4,02 80,40 

13 20 

suco, pacote de aproximadamente 30 gramas, em pó, para preparar 01 
litro de suco. embalagem contendo instruções de preparo, datas de 

fabricação e vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. sabores: 
laranja, limão, abacaxi e uva. 

FRUCTUS 0,58 11,60 

17 20 
doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite pasteurizado, 

padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, enzima, 
betagalactosidade e conservador: sorbato de potássio. não contém glúten. 

PROVINCIA 3,87 77,40 

22 20 escova de dentes adulto, com cerdas macias e pontas arredondadas. DENTAL K 2,70 54,00 

25 20 creme dental, 50 gramas. proporciona dentes brancos, brilhantes e sadios, 
deixa o hálito puro e refrescante. máxima proteção anticáries, com flúor. FREEDENT 1,15 23,00 

35 25 

esponja de lavar louça, dupla face, medindo 110mmx75mmx20mm, 
multiuso para limpeza pesada, pacote com 03 unidades. com ação 

antibactérias que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e 
bactérias na esponja. lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e 

lado amarelo, espuma macia, para limpeza de superfícies delicadas. 
composição: espuma de poliuretano com agente antibactérias e fibra 

sintética com abrasivo. ótima qualidade. 

BETTANIN 1,70 42,50 

41 25 

limpador multiuso, 500ml. indicado para remoção de gorduras, poeira, 
fuligem em cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados, 
fogões e superfícies laváveis. composição: laurel éter sulfato de sódio, 
tensolativo não iônico, solventes, coadjuvante, fragrância e  veículo. 

WORKER 2,29 57,25 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 60 
torrone, com amendoim, 45g. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, clara de 

ovo pasteurizada, farinha de arroz, óleo de soja, amendoim, aromatizante 
extrato natural de baunilha e emulsificante lecitina de soja. 

JB 0,68 40,80 

3 20 
garrafa de suco de uva integral, 500 ml. 100% integral e natural, sem 

conservantes. processo de seleção e colheita com uvas frescas, envase em 
embalagem de vidro e tampa twist-off. 

PASCHOETO 6,61 132,20 

4 20 

lata de pêssego em calda, 450 g. pêssego colido, lavado, descaroçado, cortado 
e colocado em lata, com calda de açúcar quente e assim passa por um 

processo de pasteurização. não contém quantidades significativas de fibra 
alimentar, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 

ITALY 5,89 117,80 

5 20 pacote de uvas passas pretas, sem semente e óleo mineral, não contém glúten, 
200 g. CIAFRIOS 4,90 98,00 

7 20 panetone de frutas, 500gr, embalado em caixa com 01 unidade. ITALIANA 8,89 177,80 

8 40 

chocolate ao leite com crocante, tablete de 25g, que contém leite, castanha de 
caju e soja. ingredientes: açúcar, massa de cacau, leite em pó, manteiga de 

cacau, leite em pó integral, gordura vegetal, gordura de manteiga desidratada, 
glicose, açúcar invertido, castanha de caju, mel, emulsificante lecitina de soja 

e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes. 

GAROTO 1,39 55,60 

11 20 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com aproximadamente 130gr 
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 3,94 78,80 

14 20 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, reidratados ao 
natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em recipiente metálico, 

hermeticamente fechado e esterilizado através de um processo térmico, com 
validade de 3 anos da data de fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª 

qualidade 

CIAFRIOS 1,25 25,00 

15 20 

maionese sache de 200gr, 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 contém glúten. embalagem deve conter 

a data de fabricação e vencimento. 

SOYA 1,45 29,00 

16 20 unidade de refrigerante em garrafa pet de 02 (dois) litros, guaraná, soda limão 
ou laranjada. 

NOVA 
SCHIN 2,40 48,00 

18 20 

pacote de bombom recheado com creme de castanha de caju e coberto com 
chocolate ao leite. 105g o pacote com 05 unidades. ingredientes: açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, amendoim, soro de leite em pó, gordura vegetal, 

farinha de soja, manteiga de cacau, castanha de caju, leite em pó desnatado, 
extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, 

fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 

ARCOR 3,69 73,80 

19 20 

bala sabor iogurte, pacote com 150gr. 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 contém glúten. 

ARCOR 1,89 37,80 

20 20 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 4,28 85,60 

23 20 
enxaguante bucal, 250 ml, sabor menta. fórmula clinicamente comprovada 

que contém flúor, mantendo o hálito fresco e limpeza removendo partículas e 
bactérias da boca, com 12 horas de proteção. sem álcool. 

DENTIL 9,85 197,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 60 
torrone, com amendoim, 45g. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, clara de 

ovo pasteurizada, farinha de arroz, óleo de soja, amendoim, aromatizante 
extrato natural de baunilha e emulsificante lecitina de soja. 

JB 0,68 40,80 

3 20 
garrafa de suco de uva integral, 500 ml. 100% integral e natural, sem 

conservantes. processo de seleção e colheita com uvas frescas, envase em 
embalagem de vidro e tampa twist-off. 

PASCHOETO 6,61 132,20 

4 20 

lata de pêssego em calda, 450 g. pêssego colido, lavado, descaroçado, cortado 
e colocado em lata, com calda de açúcar quente e assim passa por um 

processo de pasteurização. não contém quantidades significativas de fibra 
alimentar, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 

ITALY 5,89 117,80 

5 20 pacote de uvas passas pretas, sem semente e óleo mineral, não contém glúten, 
200 g. CIAFRIOS 4,90 98,00 

7 20 panetone de frutas, 500gr, embalado em caixa com 01 unidade. ITALIANA 8,89 177,80 

8 40 

chocolate ao leite com crocante, tablete de 25g, que contém leite, castanha de 
caju e soja. ingredientes: açúcar, massa de cacau, leite em pó, manteiga de 

cacau, leite em pó integral, gordura vegetal, gordura de manteiga desidratada, 
glicose, açúcar invertido, castanha de caju, mel, emulsificante lecitina de soja 

e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes. 

GAROTO 1,39 55,60 

11 20 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com aproximadamente 130gr 
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 3,94 78,80 

14 20 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, reidratados ao 
natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em recipiente metálico, 

hermeticamente fechado e esterilizado através de um processo térmico, com 
validade de 3 anos da data de fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª 

qualidade 

CIAFRIOS 1,25 25,00 

15 20 

maionese sache de 200gr, 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 contém glúten. embalagem deve conter 

a data de fabricação e vencimento. 

SOYA 1,45 29,00 

16 20 unidade de refrigerante em garrafa pet de 02 (dois) litros, guaraná, soda limão 
ou laranjada. 

NOVA 
SCHIN 2,40 48,00 

18 20 

pacote de bombom recheado com creme de castanha de caju e coberto com 
chocolate ao leite. 105g o pacote com 05 unidades. ingredientes: açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, amendoim, soro de leite em pó, gordura vegetal, 

farinha de soja, manteiga de cacau, castanha de caju, leite em pó desnatado, 
extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, 

fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 

ARCOR 3,69 73,80 

19 20 

bala sabor iogurte, pacote com 150gr. 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 contém glúten. 

ARCOR 1,89 37,80 

20 20 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 4,28 85,60 

23 20 
enxaguante bucal, 250 ml, sabor menta. fórmula clinicamente comprovada 

que contém flúor, mantendo o hálito fresco e limpeza removendo partículas e 
bactérias da boca, com 12 horas de proteção. sem álcool. 

DENTIL 9,85 197,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 355/2015 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. 252/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 1.487,30 (Um mil quatrocentos e oitenta e sete reais 
trinta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e mate-
riais de higiene e limpeza a serem fornecidos às famílias beneficiárias das ações 
do Projeto Técnico Social do Residencial Manoel Ruiz.
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, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 356/2015 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. 244/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 24.180,00 (Vinte e quatro mil cento e oitenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços visando à reforma de bancos, cachepot e lixeiras de madeira do Paço 
Municipal, das praças e demais logradouros de Cianorte.
Empresa: M D K MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA – EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 

21 20 esponja para banho, formato anatômico. DESTRO 1,89 37,80 

24 20 
fio dental, 100 metros. com tecnologia de entrelaçamento que auxilia na 

limpeza completa dos dentes, possui fios especiais e deslizantes, sabor menta 
que irá dar uma sensação refrescante na boca. 

DESTRO 3,40 68,00 

26 20 sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com extratos de rosas e hidratantes. DESTRO 0,55 11,00 

27 20 condicionador neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco com 
350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 6,40 128,00 

28 20 shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco com 
350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 4,40 88,00 

29 25 vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de madeira rosqueado, cepa em 
material plástico de 19cm, para limpeza em geral. LOCATELLI 5,10 127,50 

30 25 rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 borrachas com 45cm de 
largura cada. LOCATELLI 6,35 158,75 

31 25 

pá de lixo plástica, com cabo curto. contém extremidade de borracha para 
melhorar recolhimento da poeira, serrilha na lateral para limpeza das cerdas 
das vassouras, cabo de apoio para acoplar no cabo da vassoura facilitando no 

momento de guardar a pá. 

SANCHES 3,45 86,25 

32 50 pano de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em 
overlock, dimensoes  aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de 100gr. NAVITEX 2,45 122,50 

33 50 flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo aproximadamente 
30x50cm, com costuras nas laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade NAVITEX 1,70 85,00 

34 25 
balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta resistência a impacto, 
paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 

zincado, capacidade de 20 litros 
MODENUTTI 5,35 133,75 

36 25 palha de aço, pacote com 25 g. material: aço carbono, aplicação: limpeza geral MUNDIAL 0,80 20,00 

37 25 

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

saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e 
de validade e informações do fabricante no rótulo. composição: tensoativo 

aniônico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. ótima qualidade 

KLIP 3,45 86,25 

38 25 alcool etilico 40, embalagem de 01 litro TUPI 3,65 91,25 

39 25 

água sanitária, frascos de 01 litro, com cloro ativo, ação desinfetante de uso 
geral inclusive desinfecção de frutas, verduras e legumes, alvejante e 

bactericida. sem perfume. composição: hipoclorito de sódio e água. teor de cloro 
ativo: 2,0% a 2,5% p/p. original de fábrica, embalagens lacradas, com registro 
no ministério da saúde, químico responsável, datas de fabricação e validade, 
indicações e precauções de uso, composição e informações. ótima qualidade. 

UP 1,23 30,75 

40 25 detergente líquido embalagem frasco com 500ml, fragrância neutra, pronto uso, 
biodegradável. ótima qualidade. UP 0,90 22,50 

42 25 frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: lauril éter, sulfato de sódio), 
líquido, com pulverizador de gatilho. AZULIM 4,60 115,00 

43 25 

saponáceo (sapólio) cremoso original, embalagem com 300g. composição: 
tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, 
preservante, pigmentos, fragrância e veículo. componente ativo linear 

alquilbenzeno sulfonato de sódio. 

SANY 3,00 75,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações  Valor Unitário 
Registrado Valor Total  

1 20 Unidades de serviços de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
bancos de madeira com 2,10x0,55 m (cxl). R$ 650,00   R$ 

13.000,00 

2 20 Unidades de serviços de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
cachepot de madeira com medida de 0,80x0,80 m. R$ 310,00 R$ 

6.200,00 

3 20 Unidades de serviço de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
lixeira de madeira medindo 0,45x0,45 m R$ 210,00 R$ 

4.200,00 

4 4 Unidades de serviços de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
banco de madeira com cachepot, modelo oval com 2,20 m de diâmetro. R$ 195,00 R$ 780,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 453/2015 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 312/2015, homologado em 
20/11/2015.
Valor Homologado: R$ 15.200,00 (Quinze mil e duzentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de buffet para confraternização de final de ano aos beneficiários dos 
serviços assistenciais.
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 455/2015 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 339/2015, homologado em 
26/11/2015.
Valor Homologado: R$ 32.886,75 (Trinta e dois mil oitocentos e oitenta e seis 
reais setenta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais para pintura – mas-
sa plástica, tintas, fita crepe, seladora acrílica, solvente, rolo para pintura – entre 
outros.
Empresa: CIATINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 456/2015 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 339/2015, homologado em 
26/11/2015.
Valor Homologado: R$ 40.887,50 (Quarenta mil oitocentos e oitenta e sete reais 
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais para pintura – mas-
sa plástica, tintas, fita crepe, seladora acrílica, solvente, rolo para pintura – entre 
outros.
Empresa: B.R. TINTAS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 200 

Refeições, buffet self service, valor por pessoa. A empresa deverá ceder o local. Cardápio: 
Arroz branco, arroz temperado, 2 carne assada, 1 farofa, 3 tipos de salada, 1 maionese, e 

1 massa.  Sobremesa: sorvete. A responsabilidade pelo material, alimentos, a serem 
utilizados nos eventos e a entrega dos mesmos será da empresa contratada, a empresa 

também deverá ceder 2 garçons para o evento. Média de 200 pessoas. Os itens e os 
sabores são de escolha da contratante. 

R$ 38,00 R$ 
7.600,00 

2 200 

Refeições, buffet self service, valor por pessoa. Cardápio: Arroz branco, arroz temperado, 
2 carne assada, 1 farofa, 3 tipos de salada, 1 maionese, e 1 massa.  Sobremesa: sorvete. 
A responsabilidade pelo material, alimentos, a serem utilizados nos eventos e a entrega 

dos mesmos será da empresa contratada, a empresa também deverá ceder 2 garçons para 
cada evento. O local dos jantares: no Salão da Rainha da Paz de Vidigal e no Salão da 

Codecol em São Lourenço contendo aproximadamente 100 pessoas em cada um. No valor 
contratado deverá estar incluso gasto com deslocamento até os locais. Os itens e os 

sabores são de escolha da contratante. 

R$ 38,00 R$ 
7.600,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 35 massa acrílica uso exterior (galão). VINICOLOR 15,00 525,00 
2 80 rolo com pelo de lã carneiro, 19 mm x 23 cm. ATLAS 10,00 800,00 
5 80 solvente agua raz, galao de 05 litros GOLBRASIL 36,00 2.880,00 
6 80 solvente thiner para diluição de tinta esmalte. GOLBRASIL 32,00 2.560,00 

9 100 tinta latex standard cores diversas, (com certificação da abrafat), 
lata com 18 litros. VINICOLOR 97,00 9.700,00 

11 150 tinta piso cores diversas, (os fabricantes deverão ter cadastro na 
abrafat). lata com 18 litros. VINICOLOR 87,00 13.050,00 

13 50 suporte gaiola coletável 23 cm com bordas em plástico, haste de 
metal e cabo em pvc. ATLAS 4,50 225,00 

14 50 máscara de carvão ativo. 3M 2,90 145,00 
15 200 lixa de agua, nº 80 á 320. ATLAS 1,09 218,00 
16 50 pincel com cerdas brancas, com estrutura em acrilico  3" 12mm. ATLAS 4,75 237,50 
18 30 rolo de espuma poliéster 23 cm. ATLAS 7,90 237,00 
19 25 rolo com no mínimo de 50% de lã de carneiro, 15cmx 5mm. ATLAS 7,85 196,25 
20 50 suporte de rolo 9cm, com haste. ATLAS 4,40 220,00 
21 40 espatula de aço inox 10cm. ATLAS 6,90 276,00 
23 10 desempenadeira de aço 30x12cm. ATLAS 9,50 95,00 
25 20 rolo textura medida 10 mm x 23cm corda de nylon. ATLAS 7,50 150,00 

26 30 cabo extensor de 03 metros em fibra de vidro, para rolo de 
pintura. ATLAS 15,00 450,00 

27 30 massa plástica com catalisador , embalagem com 1 kg. RHAI 9,90 297,00 

28 50 silicone para fissuras flexível, aceita pintura sobre aplicação, 
embalagem com 300 ml. 

OTTO 
BAUMGART 12,50 625,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 60 rolo anti gota, com pelo de lã de carneiro 10 mm x 23 cm. ATLAS 9,50 570,00 
4 35 seladora acrílica uso exterior, lata com 18 litros. FUTURA 41,50 1.452,50 

8 130 tinta esmalte standard cores diversas,(com certificação da 
abrafati) galão com 3,6 litros. FUTURA 34,00 4.420,00 

10 100 tinta acrilica fosca premium cores diversas, (com certificação da 
abrafati), lata com 18 litros. FUTURA 142,00 14.200,00 

12 150 tinta semi brilho cores diversas.( os fabricantes deverão ter 
cadastro na abrafat). lata com 18 litros. FUTURA 136,00 20.400,00 

17 10 broxa grande 18x8cm. ATLAS 4,00 40,00 
22 300 fita crepe 25x50cm. ADERE 2,35 705,00 
24 10 desempenadeira de plástico para grafiato. ATLAS 10,00 100,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 60 rolo anti gota, com pelo de lã de carneiro 10 mm x 23 cm. ATLAS 9,50 570,00 
4 35 seladora acrílica uso exterior, lata com 18 litros. FUTURA 41,50 1.452,50 

8 130 tinta esmalte standard cores diversas,(com certificação da 
abrafati) galão com 3,6 litros. FUTURA 34,00 4.420,00 

10 100 tinta acrilica fosca premium cores diversas, (com certificação da 
abrafati), lata com 18 litros. FUTURA 142,00 14.200,00 

12 150 tinta semi brilho cores diversas.( os fabricantes deverão ter 
cadastro na abrafat). lata com 18 litros. FUTURA 136,00 20.400,00 

17 10 broxa grande 18x8cm. ATLAS 4,00 40,00 
22 300 fita crepe 25x50cm. ADERE 2,35 705,00 
24 10 desempenadeira de plástico para grafiato. ATLAS 10,00 100,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1238/2015-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 AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIOR - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goioerê, 2079, CEP 
87.363-110, telefone (44) 3019-5655, na cidade de Campo Mourão, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.846.853/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 19/2015.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção dos bens imóveis da 
secretaria municipal de saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
18.589,75 (Dezoito mil quinhentos e oitenta e nove reais setenta e cinco cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 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 
312/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 457/2015, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços 
de buffet para confraternização de final de ano aos beneficiários dos serviços 
assistenciais.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa M F ANDRIAN & CIA 
LTDA - ME, como vencedora dos itens 01-02 no valor total de R$ 15.200,00 
(Quinze mil e duzentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 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 
339/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 497/2015, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais para pintura – massa plásti-
ca, tintas, fita crepe, seladora acrílica, solvente, rolo para pintura – entre outros. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CIATINTAS - COMÉR-
CIO DE TINTAS LTDA, como vencedora dos itens 01-02-05-06-09-11-13-14-
15-16-18-19-20-21-23-25-26-27-28 no valor total de R$ 32.886,75 (Trinta e 
dois mil oitocentos e oitenta e seis reais setenta e cinco centavos); B.R. TINTAS 
LTDA – ME, como vencedora dos itens 03-04-08-10-12-17-22-24 no valor total 
de R$ 40.887,50 (Quarenta mil oitocentos e oitenta e sete reais cinquenta centa-
vos); e, INCOVIA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
E DE SEGURANÇA LTDA – ME, como vencedora do item 07 no valor total de 
R$ 3.280,00 (Três mil duzentos e oitenta reais).   
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
A Presidente da Comissão de Licitação Especial nomeada pela Portaria nº 
79/2015, de 28 de outubro de 2015, no uso de suas atribuições legais, publica 
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o resultado do julgamento da fase das propostas de preços, referente 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).

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, 
conforme Art. 109, inciso I, alínea b, da Lei Federal 8.666/1993; para apresen-
tação de recursos. 
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de Dezembro de 2015. 

Ivonete de Jesus Costa
Presidente da Comissão

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
387/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
SPAGOLLA & B. SILVA LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 274/2015.
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 
em Exercício, Sérgio Pereira Junior, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
8.365.746-4, e do CPF no 029.747.779-02 e
CONTRATADA:
Spagolla & B. Silva Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodo-
via PR 323 Km 70, CEP 87.200-000, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 04.548.849/0001-55, telefone (44) 3631-6059, neste ato representada 
pelo Sr. Pedro de Moraes Spagolla, portador da Cédula de Identidade 9086946 e 
do CPF 068.541.849-91, residente e domiciliado em Cianorte.
Cláusula Primeira:
Esse termo aditivo tem por objeto aplicar o realinhamento sobre a presente Ata 
de Registro de Preços à partir de 18/11/2015. O valor unitário realinhado e a 
quantidade ainda não contratada da ata são demonstrados no quadro abaixo:

Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da ata 
de registro de preços ora aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquela, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de novembro de 2015.

    Sérgio Pereira Júnior    Pedro de Moraes Spagolla
     Prefeito em Exercício                     Spagolla & B. Silva Ltda

     CONTRATANTE                                                   CONTRATADA
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1140/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA SPAGOLLA & B. 
SILVA LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 274/2015.
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 em 
Exercício, Sr. Sérgio Pereira Junior, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
8.365.746-4, e do CPF no 029.747.779-02 e
CONTRATADA:
Spagolla & B. Silva Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodo-
via PR 323 Km 70, CEP 87.200-000, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 04.548.849/0001-55, telefone (44) 3631-6059, neste ato representada 
pelo Sr. Pedro de Moraes Spagolla, portador da Cédula de Identidade 9086946 e 
do CPF 068.541.849-91, residente e domiciliado em Cianorte.
Cláusula Primeira:
Esse termo aditivo tem por objeto aplicar o reajuste sobre o presente contrato à 
partir de 18/11/2015, acrescentando ao contrato o valor de R$ 278,00 (duzentos 
e setenta e oito reais) conforme demonstrado no quadro abaixo:

 
Empresa CNPJ Valor da Proposta 

AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA 12.043.671/0001-19 R$ 48.000,00 

FERMA ENGENHARIA LTDA 76.703.404/0001-03 R$ 41.700,00 

PARANÁ FUNDAÇÕES LTDA –EPP 09.311.199/0001-43 R$ 44.952,00 

 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
reajustado Valor Total  

1 8.000 Litros óleo diesel s10 R$ 2,80 R$ 2,82 22.560,00 
2 3.000 Etanol (álcool hidratado) R$ 2,14 R$ 2,42 7.260,00 

 

 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
reajustado Valor Total  

1 2.700 Litros óleo diesel s10 R$ 2,80 R$ 2,82 7.614,00 
2 800 Etanol (álcool hidratado) R$ 2,14 R$ 2,42 1.936,00 

 
Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária:  

Classificação Funcional 
Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Despesa 

08 02 10 301 8 2 49 Manutenção do Transporte de Doentes 339030 303 2771 

08 02 10 301 7 2 47 Manutenção do Núcleo Integrado de Saúde 
339030 495 4138 

08 04 10 304 7 2 52 Manutenção da Vigilância Sanitária 339030 510 4168 
 

 

 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
reajustado Valor Total  

1 2.700 Litros óleo diesel s10 R$ 2,80 R$ 2,82 7.614,00 
2 800 Etanol (álcool hidratado) R$ 2,14 R$ 2,42 1.936,00 

 
Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária:  

Classificação Funcional 
Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Despesa 

08 02 10 301 8 2 49 Manutenção do Transporte de Doentes 339030 303 2771 

08 02 10 301 7 2 47 Manutenção do Núcleo Integrado de Saúde 
339030 495 4138 

08 04 10 304 7 2 52 Manutenção da Vigilância Sanitária 339030 510 4168 
 

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, 30 de novembro de 2015.

     Sérgio Pereira Júnior                   Pedro de Moraes Spagolla
     Prefeito em Exercício                        Spagolla & B. Silva Ltda
          CONTRATANTE                                           CONTRATADA
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