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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 122/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 82/15, homologado em 12/05/2015.
Valor Homologado: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação 
de serviços de hospedagem e alimentação à pacientes encaminhados pela Secre-
taria Municipal de Saúde para tratamento de saúde em Curitiba. 
Empresa: Confederação Evangélica de Assistência Social do Estado do Paraná
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de maio de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 014/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 23 de Fevereiro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, através de apuração de maior desconto, com o seguinte objeto: 
Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de peças e 
prestação de serviços visando a manutenção de caminhões e ônibus da Secreta-
ria de Serviços Municipais
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 6.000 

Contratação de empresa para prestação de 
serviço de diária de hospedagem, com 

direito a banho, café da manhã, almoço e 
jantar para pacientes encaminhados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte, 
para tratamento médico em Curitiba. 

16,00 96.000,00 

 

disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 015/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 23 de Fevereiro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de vidros 
canelado, incolor, temperado e mini boreal para reposição em janelas e portas 
das Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Biblioteca e NTM.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 123/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 79/15, homologado em 14/05/2015.
Valor Homologado: R$ 82.081,60 (oitenta e dois mil e oitenta e um reais e ses-
senta centavos).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para  aquisição de materiais de construção 
para manutenções, pequenas ampliações e conservação das Escolas e Centros 
Municipais de Educação Infantil da SMEC. 
Empresa: Bigas e Alexandre Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 20.000 Tijolos cerâmicos 6 furos 9x14x19cm. 0,34 6.800,00 São Lucas 

2 200 
Metros Cúbicos de pedra brita número 

01 74,00 14.800,00 São tome 

3 100 Metros cúbicos de areia fina 50,00 5.000,00 Tapira 

4 200 Metros cúbicos de areia lavada grossa 83,00 16.600,00 Figueira 

5 800 Sacas de cimento COM 50 KG CPllZ32 26,30 21.040,00 Ribeirão 

12 80 
SACAS DE CIMENTO COLA 

(ARGAMASSA), COM 20 KG - ACIII 15,52 1.241,60 Cimentolit 

17 250 
Telha de fibrocimento 2,44x1,10, 

espessura 6 mm. 40,00 10.000,00 Multilit 

24 20.000 TIJOLOS COMUNS; (MACIÇO). 0,33 6.600,00 lopes 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de maio de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 124/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 79/15, homologado em 14/05/2015.
Valor Homologado: R$ 48.830,80 (quarenta e oito mil e oitocentos e trinta reais 
e oitenta centavos).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para  aquisição de materiais de construção 
para manutenções, pequenas ampliações e conservação das Escolas e Centros 
Municipais de Educação Infantil da SMEC. 
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, 14 de maio de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 125/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 84/15, homologado em 14/05/2015.
Valor Homologado: R$ 62.062,00 (sessenta e dois mil e sessenta e dois reais).
Objeto: Contratação de empresa especializada em reparação e manutenção de 
gramados em campos esportivos de futebol. 
Empresa: Maicon R. Raup & Cia Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de maio de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 278/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

6 400 Sacas de cal virgem com 20 kg. 7,85 3.140,00  

7 400 Barras de Ferro 5/16 com 12 metros. 18,40 7.360,00  

8 200 Barras de Ferro 3/8 com 12 metros 27,50 5.500,00  

9 450 Barras de Ferro 4,2 com 12 metros. 4,95 2.227,50  

10 100 Quilos de Arame Recozido 6,55 655,00  

11 80 
Sacas de cimento cola ACI (argamassa) 

com 20 KG 7,10 568,00  

13 500 Metros piso 30x30 cerâmica  12,65 6.325,00  

18 50 
Embalagem de 1kg Prego com cabeça 

17x27 7,00 350,00  

20 20 
Embalagem de 1Kg Prego com cabeça 

22x42 6,50 130,00  

21 80 capas de telhas de fibrocimento 34,50 2.760,00  

22 174 viga de 5,50m x11cm 20,70 3.601,80  

23 150 viga de 2,50m x11cm 9,40 1.410,00  

25 10.000 
Telha de barro modelo duplana, cor 

vermelho. 1,30 13.000,00  

26 10 
Aditivo plastificante concentrado para 

argamassa de assentamento e reboco - 18 
litros. 

111,50 1.115,00  

27 10 
Aditivo redutor de permeabilidade para 

concreto e argamassa - 18 litros. 68,85 688,50  

 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 50.050 

Metro Quadrado de Serviço de aeração, 
descompactação, nivelamento do solo, 
adubação e combate as pragas. Para a 
reparação e manutenção de campo de 

futebol. 

1,24 62.062,00 

 
 
 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 224/2015, homologado em 
10/08/2015.
Valor Homologado: R$ 93.097,85 (Noventa e três mil noventa e sete reais oi-
tenta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar servi-
ços de manutenção em postes ornamentais, substituição de lâmpadas, reatores, 
globos, abertura de valas.
Empresa: JOSÉ CARLOS RONDONI ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 279/2015 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. 233/2015, homologado em 
10/08/2015.
Valor Homologado: R$ 20.382,30 (Vinte mil trezentos e oitenta e dois reais 
trinta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de lanches para as oficinas a 
serem desenvolvidas com as crianças e adolescentes residentes no Bairro Aqui-
les Comar.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 10 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 280/2015 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. 198/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 16.463,00 (Dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de soja para produção de leite de 
soja e material para manutenção da vaca mecânica e embaladeira.
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE SOJA 

 
 
 

Item Qtde Un. 
Medida Especificações Valor Unitário 

Registrado Valor Total 

1 350 unidade mão de obra para substituição de lâmpadas em poste 
ornamental. 26,06 9.121,00 

2 350 unidade mão de obra para substituição de reatores em poste 
ornamental. 26,06 9.121,00 

3 130 unidade substituição e manutenção de caixa de passagem 30x30 
em alvenaria nas praças e logradouros. 19,99 2.598,70 

4 20 unidade instalação de poste ornamental de 1 pétala. 154,04 3.080,80 

5 1.600 metros abertura de valas nas dimensões 15 x 50 cm em calçadas 
nos parques e praças 4,74 7.584,00 

6 30 unidade 
montagem de medição 3x50 a em cx ph e montagem de 

comando em cxan no poste da concessionária a 3 mts de 
altura. 

142,19 4.265,70 

7 500 metros abertura de valas em asfalto 0,30 cm largura x 0,50 cm 
de profundidade c/ envelopamento com concreto 43,49 21.745,00 

8 5 unidade 
instalação de poste ornamental de 5 pétalas c/ base 

republicana 1,00x110 mts em concreto confeccionado 
pela contratada. 

195,99 979,95 

9 30 unidade 
desmontagem e montagem de postes ornamentais de 3 e 
5 pétalas para substituição de agulhas e pintura externa 

c/ tinta esmalte. 
232,99 6.989,70 

10 250 unidade 
substituição ou instalação de rele fotocélula c/base, 
disjuntores monofásico, bifásico e trifásico e chaves 

contactoras. 
30,04 7.510,00 

11 150 unidade 
substituição de globos com reaproveitamento de cinta, 

adornos e disco, sendo necessário limpeza e pintura dos 
mesmos. 

30,04 4.506,00 

12 200 unidade mão de obra para substituição de lâmpadas vapor sódio 
em postes com altura igual ou superior a 11 metros. 37,99 7.598,00 

13 200 unidade mão de obra para substituição de reatores vapor sódio 
em postes com altura igual ou superior a 11 metros. 39,99 7.998,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado - 

R$ 

Valor 
Total - 

R$ 

1 300 
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. 

KI PÃO 9,53 2.859,00 

2 210 

queijo mussarela - quilo, 1ª qualidade, a embalagem original 
deve ser a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até 

o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número do registro no ministério 

da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da 
data de entrega na unidade requisitante. fatiado em lâminas de 

30g. 

DODHEN 20,89 4.386,90 

3 210 quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com 
registro no ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 9,89 2.076,90 

4 600 
bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, 

devendo conter na embalagem prazo de validade e data de 
fabricação. 

ITALIANA 5,98 3.588,00 

5 600 maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada- kg BELA 
VISTA 4,78 2.868,00 

6 600 

quilos de banana nanica, climatizada e fresca, tamanho médio a 
grande, madura, aparência saudável. os produtos deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99 

BELA 
VISTA 1,98 1.188,00 

7 1.150 refrigerante - garrafa pet com 2 litros, sabores diversos. SCHIN 2,97 3.415,50 
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LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 281/2015 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. 204/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 6.501,00 (Seis mil quinhentos e um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de doces, pirulitos e bexigas 
para utilização em campanhas de vacinação e demais programas realizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 283/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 92/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 3.240,00 (Três mil duzentos e quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e contratação de 
serviços de metalúrgica para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Espor-
tivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: KIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 284/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 92/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 15.540,00 (Quinze mil quinhentos e quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e contratação de 
serviços de metalúrgica para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Espor-
tivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATE-
RIAIS ESPORTIVOS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

1 4 pano de nylon para centrifugar com medidas de 1,50m 
x 0,38cm cada para vaca mecânica 

PROCESSO 
INDUSTRIAL 

R$ 60,00 R$ 240,00 

2 10 fitas para o datador da máquina embaladeira  ALBERMAQ R$ 18,50 R$ 185,00 

3 4 registros ¾ para vaca mecânica em inox HERGUS INOX R$ 60,00 R$ 240,00 

4 5.000 
quilo de soja em grãos não transgênica para fabricação 
de leite de soja, sem sujeiras e embaladas em sacos de 

40kg. 

AGROPECUARIA 
TIBAGI 

R$ 3,08 R$ 
15.400,00 

5 2 pares de rolete de borracha da mesa embaladeira. ALBERMAQ R$ 199,00 R$ 398,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 580 pacote com 100 unidades cada de pirulito de coração 
e/ou similar PECCIN R$ 4,00 R$ 2.320,00 

2 430 pacote co 700g de bala mastigável, sabores variados PECCIN R$ 4,00 R$ 1.720,00 

3 260 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, cores 
variadas. 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 1.391,00 

4 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor azul 
royal 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

5 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor 
amarelo 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

6 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor verde DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

7 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor 
branco 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

6 8.000 Parafusos 3/4 para telhado de zinco ANCORA 0,16 1.280,00 
8 800 Barras de ferro redondo 3/8" com 6 metros KIFERRO 2,45 1.960,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

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

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

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

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

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

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

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 285/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 92/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 18.450,00 (Dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e contratação de 
serviços de metalúrgica para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Espor-
tivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 425/2015 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 292/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 1.779,00 (Um mil setecentos e setenta e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de aparelhagem de som e divulgação de eventos com moto 
acoplada com som. 
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 426/2015 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 316/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 19.460,00 (Dezenove mil quatrocentos e sessenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de combustível óleo diesel S10 
e óleo ARLA 32 para a Secretaria de Meio Ambiente. 
Empresa: AUTO POSTO MARANHÃO EIRELI.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 22/01/2016.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 427/2015 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 268/2015, homologado em 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

13 4.500 
mão de obra para revisão de telhados das quadras esportivas do 

Município para vedação de vazamentos por m²  Beluco 4,10 18.450,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 10 Divulgação de eventos com moto de som – preço hora R$ 30,00 R$ 300,00 

2 3 Serviços de locação de som com 4 caixas de 600 watts e 2 microfones pelo 
período de 4 horas. R$ 493,00 R$ 

1.479,00 
 

 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário  Valor Total  

1 7.000  litro de óleo diesel s10 Pontual R$ 2,78 R$ 19.460,00 
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09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 90.381,00 (Noventa mil trezentos e oitenta e um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 428/2015 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 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 35.582,20 (Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois 
reais vinte centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
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 

Valor 
Total 

1 50 aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: água 
destilada, álcool etílico, corante caramelo e aromatizante. sem glúten. CEPERA R$ 5,43 R$ 271,50 

2 2.000 
chocolate em pó sem lactose: pacote de 01 quilo. com composição 

básica dos seguintes ingredientes: açúcar, cacau em pó (33%), mix de 
vitaminas e minerais não contém glúten. 

BOA SAFRA R$ 11,90 R$ 
23.800,00 

5 2.000 

arroz agulhinha tipo 1: 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. embalagem: - 
primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, 

contendo peso líquido de 05(cinco)kg.- secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura ou fardo 
plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado com peso 
líquido total de 30(trinta)kg.rotulagem: de acordo com a legislação 

vigente. 

IDEAL R$ 9,45 R$ 
18.900,00 

9 100 
biscoito de arroz caramelizado, pacote 100g. ingredientes: arroz, 

açúcar e xarope de glucose. zero gordura trans, sem aditivos, 
corantes nem conservantes, sem glúten, sem lactose. 

DELISUL R$ 8,98 R$ 898,00 

10 100 

cereal para alimentação infantil a base de arroz. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais 

(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco, 
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, vitamina e, niacina, ácido 

pantatênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d), probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite 

e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

11 100 

cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, 
sulfato de zinco fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 

vitamina e, ácido pantatênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, 
ácido fólico, vitamina d) probiótico e aromatizante vanilina. contém 

traços de leite e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

13 200 

pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo com as nta 02 e 85. 
constituído de uma mistura de fubá ou farinha de mandioca com 

urucum em pó ou extrato oleoso de urucum, sal e óleos comestíveis. 
aparência: pó fino. cor: alaranjada. validade mínima de 12 meses 

DELA TORRE R$ 2,49 R$ 498,00 

14 150 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao 
nao superior a 02 meses e data de vencimento. PIRACANJUBA R$ 1,60 R$ 240,00 

16 100 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e 
acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. COAMA R$ 10,28 R$ 

1.028,00 

17 600 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 grs do 
produto: de acordo com a nta 34. fabricada a partir de metias-primas 

sãs e limpas. produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isenta de 
cianeto. livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e detritos 

animais e vegetais. não podendo estar fermentada, rançosa e ter, no 
máximo, 14% p/p de umidade. validade mínima 12 meses.  

embalagem: - primária: pacote de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, ou em filme de poliéster metalizado com polietilene, 

embalagem com 500grs 

AMAFIL R$ 2,98 R$ 
1.788,00 

22 150 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida 
com data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. MARAJOARA R$ 2,68 R$ 402,00 

24 1.000 

macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos. pacotes de 
500gr. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 
contém glúten. fabricada a partir de matérias-primas selecionadas 

sãs, limpas e de boa qualidade. primária: sacos de polietileno atóxico, 
resistentes, termossoldado. validade mínima de 08 meses. rotulagem 

de acordo com a legislação vigente. 

IZABELA R$ 3,98 R$ 
3.980,00 

25 500 pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, seca, com 
ovos TODESCHINI R$ 5,19 R$ 

2.595,00 

26 1.000 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola  especial, seca, com 
ovos. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (43,2%), farinha de trigo comum enriquecida com ferro e ácido 
fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), corantes naturais urucum 
e cúrcuma. fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 

limpas e de boa qualidade. deverão apresentar após o cozimento 
cortes soltos de consistência macia, porém não papa ou pegajosa. 

livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. embalagem: primária: sacos de polietileno atóxico, 

resistentes, termossoldado, contendo peso líquido 01 kg. validade 
mínima de 08 meses. rotulagem: de acordo co 

TODESCHINI R$ 5,19 R$ 
5.190,00 

28 80 

balde com 04 kg de massa pronta para pao de queijo, resfriada. 
ingredientes: fecula de mandioca, gordura vegetal, ovos, sal e queijo. 
isento de gordura trans. necessario estar de acordo com as normas 

do orgao de fiscalizacao vigente. 

SALES R$ 36,95 R$ 
2.956,00 

37 150 quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. WOODEN R$ 20,59 R$ 

3.088,50 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

40 400 

leite sem lactose: 01 litro, contendo em sua composição: leite 
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, 
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, sem 

glutem, valor energético não reduzido. embalagem tetra pak de 01 
litro. 

PIRACANJUBA R$ 4,65 R$ 
1.860,00 

43 200 

quilo de carne bovina, tipo patim traseiro, cortado em bifes, 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. 1º qualidade. 

CEZAR MASSA 
GARDE R$ 18,49 R$ 

3.698,00 

47 100 quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA R$ 11,85 R$ 

1.185,00 

52 300 

alho: pacote de 01 (um) quilo: classificação/ características gerais: 
constituída de alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, firmes 

e bem desenvolvidas. deverão apresentar coloração e tamanho 
uniformes e típica da variedade. os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/ 99, de 

10/03/99. 

REI DO ALHO R$ 15,35 R$ 
4.605,00 

73 3.000 

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 R$ 3,80 R$ 
11.400,00 

TOTAL DE R$ 90.381,00 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 2.000 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no mínimo 98,3% 
de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e 
de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de 
açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: 

saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 
liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, 

totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, 
transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 

30(trinta)kg. 

SUPER 
SUCAR 7,61 15.220,00 

4 200 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto amiláceo extraído 
do milho. preparado a partir de matérias primas sãs, limpas e isentas de 

matéria terrosa e parasitos. livre de fermentação, não podendo estar 
rançoso e com umidade máxima de 14,0%p/p. validade mínima de 12 
meses. embalagem: - primária: fardo de papel multifolhado, resistente, 
totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 01(um) 

quilo.-secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg. 

D’MILLE 7,55 1.510,00 

6 400 

pacotes de 700gr 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 4,67 1.868,00 

15 500 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem secundária com 
12 unidades. sem conservantes:de acordo com as nta 02 e 32. duplos 

concentrados, preparado com frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
podendo conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de 
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 

33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

QUERO 4,83 2.415,00 

18 1.500 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo 
cores, isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no 

máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 

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

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

GRÃO 
REAL 3,92 5.880,00 

19 60 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, instantâneo 
composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. resolução - 
cnnpa nº 38, de 1977. embalagem com 250grs. 

D’MILLE 4,92 295,20 

20 800 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, enriquecido com 10 
vitaminas e minerais. pacote com peso liquido de 500gr. elaborado com 
graos de milho selecionados. ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de 
malte e mix vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, vitamina b2, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp, acido 
folico, biotina, ferro e zinco), contendo gluten. com prazo de validade 

minima de 06 meses. 

ALCA 
FOODS 4,42 3.536,00 

21 400 

pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos sadios, 
coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 6 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

ZANIN 1,13 452,00 

23 100 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, 
lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 7,87 787,00 

30 50 orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. CATEMAR 38,45 1.922,50 
31 150 polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. STIVAL 2,92 438,00 

32 150 

polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo limites 
físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade % p/p: máxima de 
14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas % p/p: máximo de 0,5,acidez 

expressa ml. naoh n/100g % ,p/p: máxima de 5,0. 

STIVAL 2,79 418,50 

38 700 sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg. POP 1,20 840,00 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 429/2015 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 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 29.221,00 (Vinte e nove mil duzentos e vinte e um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 430/2015 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 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 12.720,00 (Doze mil setecentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA-
RES LTDA - ME.

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

7 1.500 

biscoito cream cracker sem lactose. pacote de 0,400 g. ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 

interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de sódio) e fermento biológico. dispensado 
da obrigatoriedade de registro m.s. conforme resolução 23/00 anvisa. sem 

colesterol. sem lactose. contém glúten. isento de produtos de origem animal. 

LIANE 4,38 6.570,00 

8 2.500 

biscoito maisena sem lactose. pacote de 0,400 g.ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura 

vegetal interesterificada, açúcar invertido, sal, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja 
e aroma artificial de baunilha.sem colesterol. sem lactose. contém glúten. 

isento de produtos de origem animal. 

LIANE 4,38 10.950,00 

27 300 

margarina vegetal sem lactose : pote de 0,500 grs. contendo em sua 
composição: água, óleos vegetais líquidos e interesterificados, vitaminas (“e”, 

“a”, e “d”), estabilizante mono e diglicerídios e ácidos graxos e estéres de 
poliglicerol de ácido ricinoléico, conservadores benzoato de sódio e sorbato 

de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao 
natural de manteiga), antioxidante tbhq e bht, corantes urucum e cúrcuma. 

não contém glúten. 

COAMO 7,72 2.316,00 

29 1.000 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,97 2.970,00 

33 500 quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, congelada e embalada em 
pacotes de 01 kg. 

POLPA 
NORT 12,83 6.415,00 
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Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 431/2015 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 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 7.692,00 (Sete mil seiscentos e noventa e dois reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 432/2015 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 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 62.300,00 (Sessenta e dois mil trezentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 
LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 433/2015 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 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 183.870,00 (Cento e oitenta e três mil oitocentos e se-
tenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: CENTER CARNES KARINA 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 

Valor 
Total 

12 150 

fórmula para alergia a proteína do leite de vaca sem lactose lata de 
400g. fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 

lactentes destinada à necessidades dietoterápicas específicas, 
hipoalergênica, à base de proteína 100% extensamente hidrolisada 

de soro do leite com tcm, (dha docosahexaenóico e ara - 
araquidônico) e nucleotídeos. isento de lactose, sacarose, frutose e 

glúten. apresenta baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e 
aceitação. 

PREGOMIN 
PEPTI/DANONE R$ 84,80 R$ 

12.720,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

34 200 quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

35 200 quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

36 200 polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 quilo. 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 
 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

39 35.000 
pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e padronizado, 
acondicionado em embalagem plástica de 1º qualidade. o 
produto devera ter validade não inferior a 03 (três) dias 

LACTONORTE R$ 1,78 62.300,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

41 5.000 

quilos de acem bovino moído passado duas vezes no processo de 
moagem; resfriado; máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios; embalada em saco plástico transparente de 
polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97).  para a entrega o 
acem bovino moído deverá ser embalado em saco plástico 

transparente de polietileno de 2 kg, cada 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 69.400,00 

42 4.500 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no máximo 5% de 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; para a entrega o 

acem bovino cortado deverá ser  embalado em saco plástico 
transparente de polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e 

(ma 2244/97). 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 62.460,00 

44 1.000 

kilos de carne de frango moída congelado: sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 10 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

COPACOL 
S.I.F. 516 11,39 11.390,00 

45 2.000 

kilos de filé de peito de frango congelado; sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 17 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

VALESUL S.I.P. 
1672 11,13 22.260,00 

46 2.000 

quilos de linguiça toscana, acondicionada em sacos de polietileno de 
05 kg, devidamente fechados. carne e condimentos com aspecto 

normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 de 20/1081978) 

VALESUL S.I.P. 
1672 9,18 18.360,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

41 5.000 

quilos de acem bovino moído passado duas vezes no processo de 
moagem; resfriado; máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios; embalada em saco plástico transparente de 
polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97).  para a entrega o 
acem bovino moído deverá ser embalado em saco plástico 

transparente de polietileno de 2 kg, cada 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 69.400,00 

42 4.500 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no máximo 5% de 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; para a entrega o 

acem bovino cortado deverá ser  embalado em saco plástico 
transparente de polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e 

(ma 2244/97). 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 62.460,00 

44 1.000 

kilos de carne de frango moída congelado: sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 10 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

COPACOL 
S.I.F. 516 11,39 11.390,00 

45 2.000 

kilos de filé de peito de frango congelado; sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 17 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

VALESUL S.I.P. 
1672 11,13 22.260,00 

46 2.000 

quilos de linguiça toscana, acondicionada em sacos de polietileno de 
05 kg, devidamente fechados. carne e condimentos com aspecto 

normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 de 20/1081978) 

VALESUL S.I.P. 
1672 9,18 18.360,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 434/2015 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 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 124.626,00 (Cento e vinte e quatro mil seiscentos e vinte 
e seis reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE 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 
Valor 
Total 

48 800 
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 2,34 1.872,00 

49 1.500 
quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparencia, de primeira 

qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio. suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicos de alimentacao 

BELA 
VISTA 2,79 4.185,00 

50 300 
quilo abobrinha menina, sem defeitos que afete sua aparencia, sendo de primeira 
qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 3,89 1.167,00 

51 700 

unidade de alface, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, sem danos 
fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo 

com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 1,89 1.323,00 

53 1.200 

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 3,84 4.608,00 

54 2.000 quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e que tenham aproximadamente o 
mesmo tamanho. 

BELA 
VISTA 2,84 5.680,00 

55 200 quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições deverão 
estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,39 678,00 

56 300 
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e 

conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 4,59 1.377,00 

57 1.000 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua aparencia, sem 
brotos e com formacao uniforme. 

BELA 
VISTA 5,67 5.670,00 

58 1.200 

maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, 
sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades cada. os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

BELA 
VISTA 1,17 1.404,00 

59 1.000 

quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho médio/grande, 
sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica 

(rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
as condições do produto deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 2,84 2.840,00 

60 600 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando tamanho uniforme 
e suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, defeitos graves, sem 
danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 1,89 1.134,00 

61 400 

couve folha - unidade (maço), tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, 
inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,04 816,00 

62 500 

unidade de couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar tamanho e 
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar 

de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,84 1.920,00 

63 200 
macos de espinafre, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao 
uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 6,74 1.348,00 

64 500 

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 3,84 1.920,00 

65 900 

quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo 

ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

BELA 
VISTA 2,74 2.466,00 

66 500 
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e 
mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 

BELA 
VISTA 4,74 2.370,00 

67 2.500 
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 1,14 2.850,00 

68 5.000 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida 

e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânico oriundos do 
manuseio e transporte, e  suas condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação 

BELA 
VISTA 3,64 18.200,00 

69 1.500 

quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 

polpa firme e intacta, 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 3,14 4.710,00 

70 100 
quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser de primeira qualidade, grauda, fresca, 

compacta e firme, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 10,84 1.084,00 

71 200 
quilos de maracuja azedo, devendo ser de primeira qualidade, sem danos fisicos e 
mecanicos oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo com a 

norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 5,29 1.058,00 

72 1.000 

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 1,14 1.140,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

74 500 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho médio 
uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre de enfermidade, defeitos 

graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, 
etc) e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,64 1.820,00 

75 200 
quilos de pera, nacional, fresca e firme, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 

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

BELA 
VISTA 4,84 968,00 

76 500 

pacotes de um quilo de pimentão verde, sendo de primeira qualidade, apresentando 
tamanho e conformacao uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de 
manuseio, e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 

alimentacao. 

BELA 
VISTA 4,74 2.370,00 

77 1.500 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira qualidade, 
isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,44 5.160,00 

78 1.200 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, 
sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades contadas na parte oposta 

ao das folhas, os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 1,14 1.368,00 

79 8.000 quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. 

BELA 
VISTA 4,64 37.120,00 

80 450 
quilos de vagem, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho 

uniforme, sem danos fisicos e mecanicos oriundo do manuseio, suas condicoes 
deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 7,74 3.483,00 

81 50 gengibre - raiz integrante da família das zingiberaceae, embalagem plástica de 1kg. BELA 
VISTA 10,34 517,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 435/2015 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 319/2015, homologado em 
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 27.905,00 (Vinte e sete mil novecentos e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de sucos e lanches prontos. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 436/2015 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 311/2015, homologado em 
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: V.S. INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 437/2015 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 311/2015, homologado em 
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 2.062,50 (dois mil reais e sessenta e dois centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: Galeria dos Esportes- EIRELI- EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 1.300 litros de suco natural de laranja. POLPANORTE 5,00 6.500,00 

2 100 quilos de torta de frango, pronta para o consumo,  entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. DIA A DIA 20,00 2.000,00 

3 50 
quilos de torta de presunto e mussarela, pronta para o consumo, 

entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

DIA A DIA 20,00 1.000,00 

4 2.000 unidades de esfirra, sabor carne, pronta para o consumo, entregues 
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. DIA A DIA 0,42 840,00 

5 2.000 unidades de esfirra, sabor frango, pronta para o consumo, entregues 
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. DIA A DIA 0,42 840,00 

6 40 
centos de salgadinho tipo pastel, com recheio de carne bovina, pronto 

para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

7 40 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de carne bovina, 

pronto para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues 
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

8 40 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de frango, pronto para 
o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
DIA A DIA 35,00 1.400,00 

9 40 
centos de salgadinho tipo quibe, pronto para o consumo, com no 

mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando 
à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

10 40 
centos de salgadinho tipo enroladinho de presunto e mussarela, pronto 

para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

11 20 
centos de salgadinhos tipo risoles, com recheio de carne bovina, pronto 

para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 700,00 

12 20 
centos de salgadinhos tipo risoles, com recheio de frango, pronto para 

o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 700,00 

13 40 
centos de salgadinho tipo bolinha de queijo, pronto para o consumo, 
com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada 

visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
DIA A DIA 35,00 1.400,00 

14 500 unidade de pão de queijo grande. SÃO PAULO 1,35 675,00 

20 1.500 lanches naturais contendo (pão de forma, patê de cenoura, frango 
desfiado, maionese, alface, presunto e mussarela.) DIA A DIA 3,50 5.250,00 

23 1.000 mini cachorro-quente com molho de salsicha (mini pão de leite). DIA A DIA 1,00 1.000,00 
TOTAL DE R$ 27.905,00 

 

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor unitário Valor Total 

1 300 

camisetas na cor preta, em foil com plastzol, prensado 
na cor dourado, material pv (65% poliéster e 35% 

viscose), gola redonda, manga curta, estampa na frente 
e nas mangas, tamanhos 16 a xgg, conforme pedido da 

secretaria. 

V.S 
CONFECÇÕES R$ 13,50 R$ 4.050,00 

 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor unitário Valor Total 

2 250 

camiseta em pv (65% poliéster e 35% viscose), cor 
branca, gola redonda, manga curta, estampa 
frente e verso, tamanhos 16 a xgg, conforme 

pedido da secretaria. com estampa a combinar em 
10 cores. 

Galeria dos 
Esportes R$ 8,25 R$ 2.062,50 

 
 
 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 72/2016-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 DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Governador Ney Braga, 4339, na cidade de Umuarama, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.924.435/0001-10, e telefone (44) 3621-
8181
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 74/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Muni-
cipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 738,70 
(setecentos e trinta e oito reais e setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 74/2016-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 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, à Estrada Boa Esperança, 2320 – Fundo 
Canoas, CEP 89163-554, telefone (47) 3520-9000 e inscrita no CNPJ sob nº 
00.802.002/0001-02
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 74/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Muni-
cipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.658,20 (treze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 93/2016-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 Ochi & Vitório Ltda Me, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Avenida América 3060, CEP 87.200-000, te-
lefone (44) 3629-2212, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
79.434.320/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 20/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para doação às famílias assisti-
das pelo Programa Teto Solidário.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.355,00 (Seis mil e trezentos e trinta e cinco reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/03/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 120/2016-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 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 
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PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Almirante Gonçalves, 2247, Bairro Água Verde, CEP 80250-
150, telefone (41) 2141-4100, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 75.014.167/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.300,00 (Três mil e trezentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 133/2016-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.D.DAMINELLI – ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Av. Heitor Alencar Furtado, 6.940 – Jardim Santos 
Dumont, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, CEP 87706-000, telefone 
(44) 3423-0984, inscrita no CNPJ sob nº 10.749.758/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
157.196,00 (cento e cinquenta e sete mil cento e noventa e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 136/2016-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 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Almirante Gonçalves, 2247, Bairro Água Verde, CEP 80250-
150, telefone (41) 2141-4100, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 75.014.167/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 137/2016-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 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Almirante Gonçalves, 2247, Bairro Água Verde, CEP 80250-
150, telefone (41) 2141-4100, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 75.014.167/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
34.301,02 (trinta e quatro mil trezentos e um reais e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 138/2016-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. G. KIENEN & CIA LTDA ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Avenida Brasil, 98, Centro, CEP 85501-071, 
telefone (46) 3224-2100, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ sob nº 82.225.947/0001-65.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
14.024,00 (quatorze mil e vinte e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 143/2016-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 PROFARMA SPECIALTY S/A, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Rua João Bettega, 6011, Cidade Industrial, na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81350-000, telefone (41) 2169-4800, 
inscrita no CNPJ sob nº 81.887.838/0006-55.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.605,30 (dez mil seiscentos e cinco reais e trinta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 152/2016-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 
87.303-110, 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 208/2015.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para a manutenção da iluminação pú-
blica de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
39.377,50 (Trinta e nove mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/09/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 153/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, e a empresa DELVALLE MATERIAIS ELÉTRI-
COS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 
37.227.550/0001-58, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à Rua 
R-5, nº 129, Quadra R-7, Lote 07, Setor Oeste, CEP 74125-070, telefone (62) 
3095-4399.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 208/2015.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para a manutenção da iluminação pú-
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blica de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.356,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/09/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 163/2016 - 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 LOPES & DONATO LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Abolição, 664, Andar 1, Sala C, Cep 87.200-
286, Zona 01, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 
21.896.336/0001-54.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 27/2016.
OBJETO: Contratação da empresa em epígrafe para prestação de serviços na 
área da saúde aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 27/2016 Proc. 47

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou a empresa LOPES & DONATO LTDA 
- ME, para prestação de serviços na área da saúde aos pacientes encaminhados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e al-
terações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
167/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E ALTERMED 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, ORIUNDO DO PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 75/2015.
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, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Estrada Boa Esperança, Fundo Canoas, CEP 89163-
554, telefone (47) 3520-9000, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catari-
na, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.802.002/0001-02, neste ato representada por 
seu procurador, Sr. Maicon Cordova Pereira portador da Cédula de Identidade 
RG no 3.242.195/SSP-SC, inscrito no CPF sob o n° 015.886.939-70.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar os valores dos itens 85, 86, 
117 e 120 para as quantidades ainda não contratadas, conforme quadro abaixo:

Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da ata 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, 25 de janeiro de 2016.

       Claudemir Romero Bongiorno   Maicon Cordova Pereira
 Prefeito Municipal     ALTERMED MATERIAL MÉDICO  
    HOSPITALAR LTDA
 Contratante   Contratada 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 920/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA EMTECON – TEC-
NOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 12/2015.
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, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
EMTECON – TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 1408, Zona 05, 
na cidade de Maringá, estado do Paraná, CEP 87015-000, telefone (44)3224-
3713, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.883.771/0001-98, neste ato representada 
por sua sócia administradora, a Sra. Elisa Maria Aymoré Ladaga, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 1.190.275 SSP/PR e do CPF nº 879.293.929-53, 
residente e domiciliada em Maringá/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução 
de 13/02/2016 para 13/05/2016 e do prazo de vigência de 26/03/2016 para 
26/06/2016.
Cláusula Segunda:
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, 02 de fevereiro de 2016.

Elisa Maria Aymoré Ladaga
EMTECON – TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Contratante

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1090/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA 
LAGUILO LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TO-
MADA DE PREÇO Nº 16/2015.
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, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Av. Allan Kardec, 484, zona 01, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.653.180/0001-27, com inscrição esta-
dual n. 90.515.128-28 e municipal n. 905.151.2828, telefone (44)3629-2010, 
neste ato representada pelo Sr. Rafael Domingos Laguilo, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 6830669-8 SSP/PR e do CPF nº 030.212.289-33, residente e 
domiciliado em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto a redução da metafísica em R$ 
727,55 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). 
1.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 139.320,52 (cento e trinta e 
nove mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
unitário 

Valor 
unitário 

reajustado 

Valor total 
reajustado 

85 2420 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
micropore, 2,5cm x 10m, confeccionado 
em não tecido microporoso no dorso, e a 
face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, 
enrolado em carretel, embalagem com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no m. s. unidade. 

CRAL R$ 1,34 R$ 2,07 R$ 5.009,40 

86 2170 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
micropore, 5,0cm x 10m, confeccionado 
em não tecido microporoso no dorso, e a 
face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, 
enrolado em carretel, embalagem com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no m. s. unidade. 

CRAL R$ 2,84 R$ 3,69 R$ 8.007,30 

117 50 
nylon 3.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 

unidades. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

R$ 21,69 R$ 23,14 R$ 1.157,00 

120 50 
nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 

unidades. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

R$ 21,69 R$ 23,14 R$ 1.157,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
unitário 

Valor 
unitário 

reajustado 

Valor total 
reajustado 

85 2420 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
micropore, 2,5cm x 10m, confeccionado 
em não tecido microporoso no dorso, e a 
face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, 
enrolado em carretel, embalagem com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no m. s. unidade. 

CRAL R$ 1,34 R$ 2,07 R$ 5.009,40 

86 2170 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
micropore, 5,0cm x 10m, confeccionado 
em não tecido microporoso no dorso, e a 
face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, 
enrolado em carretel, embalagem com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no m. s. unidade. 

CRAL R$ 2,84 R$ 3,69 R$ 8.007,30 

117 50 
nylon 3.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 

unidades. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

R$ 21,69 R$ 23,14 R$ 1.157,00 

120 50 
nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 

unidades. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

R$ 21,69 R$ 23,14 R$ 1.157,00 
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daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de fevereiro de 2016.

          Rafael Domingos Laguilo   Claudemir Romero Bongiorno
      CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP      Prefeito
                    Contratada                     Contratante

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 064/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora EDIZELZA DE ARAÚJO SILVA
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 199/2011, à servidora Edizelza de Araújo 
Medeiros, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.853,89 (um mil oito-
centos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 27 de janeiro de 2016
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO DIEGO FACIROLI FERREIRA
 PREFEITO  SUPERINTENDENTE

 
ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS

PORTARIA Nº 065/2016 – SEC/ADM
Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA APARECIDA VETOR
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.662/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 649/2012, a servidora Maria Apareci-
da Vetor, que após reenquadrados passam a ser de R$ 197,04 (cento e noventa 
e sete reais e quatro centavos) e conforme determinação da Lei Municipal nº 
2.186/2001, de 18/10/2001, Art. 2º inciso II os proventos não serão inferiores ao 
salário mínimo, ou seja, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 27 de janeiro de 2016
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO DIEGO FACIROLI FERREIRA
 PREFEITO  SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 066/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora ELIZABETH HONORATO DE 
PAULA
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 459/2015, à servidora Elizabeth Honorato 
de Paula, que após reenquadrados passam a ser de R$ 2.043,98 (dois mil, qua-
renta e três reais e noventa e oito centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 27 de janeiro de 2016
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO DIEGO FACIROLI FERREIRA
 PREFEITO  SUPERINTENDENTE

 
ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS

PORTARIA Nº 067/2016 – SEC/ADM
Proceder à Revisão de Proventos da Servidora TEREZA DA COSTA SANTOS
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 512/2011, à servidora Tereza da Costa 
Santos, que após reenquadrados passam a ser de R$ 2.168,96 (dois mil centos e 
sessenta e oito reais e noventa e seis centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 27 de janeiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO DIEGO FACIROLI FERREIRA
 PREFEITO  SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 069/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora GERALDA CÉLIA DE SOUZA 

Div. de Recursos Humanos

SILVA
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 64/1999, à servidora Geralda Célia de 
Souza Silva, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.263,02 (um mil du-
zentos e sessenta e três reais e dois centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 27 de janeiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO DIEGO FACIROLI FERREIRA
 PREFEITO  SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 070/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora FÁTIMA GONÇALVES RIBEI-
RO SEVERINO
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 254/2009, à servidora Fátima Gonçalves 
Ribeiro Severino, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.551,81 (um mil 
quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 27 de janeiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO DIEGO FACIROLI FERREIRA
 PREFEITO  SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 082/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA TEREZINHA RODRI-
GUES SOARES
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.012/2013, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/01/2016, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 69/2003, à servidora Maria Terezinha 
Rodrigues Soares, que após reenquadrados passam a ser de R$ 4.652,30 (quatro 
mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 02 de fevereiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO DIEGO FACIROLI FERREIRA
 PREFEITO  SUPERINTENDENTE

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 18 de Agosto 
de 2015.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
24 de Fevereiro de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-
-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ALESSANDRO SCHIERI LEÃO   13º

 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certificado de Reservista (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Relatório do CNIS-INSS 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Comprovante de Residência 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna; 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo; 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio; 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo);  

 

Certidão de tempo de serviço público anterior;  
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone).  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838 

Cianorte, 10 de Fevereiro de 2016. 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certificado de Reservista (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Relatório do CNIS-INSS 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Comprovante de Residência 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna; 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo; 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio; 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo);  

 

Certidão de tempo de serviço público anterior;  
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone).  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838 

Cianorte, 10 de Fevereiro de 2016. 

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
06 de Abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de Fevereiro de 
2014.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
24 de Fevereiro de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-
-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
NOME      CLASSIFICAÇÃO 
ADRIANA DE OLIVEIRA MARÇOLA   14º

Cianorte, 10 de Fevereiro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro 
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
24 de Fevereiro de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-
-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS II
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
VONILDE MORAES     145º

 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certificado de Reservista (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Relatório do CNIS-INSS 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Comprovante de Residência 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna; 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo; 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio; 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo);  

 

Certidão de tempo de serviço público anterior;  
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone).  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838 

Cianorte, 10 de Fevereiro de 2016. 

Cianorte, 10 de Fevereiro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

D E C R E T O  Nº 15/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando o disposto nos artigos 120 e seguintes da Lei Municipal nº 4.163, 
de 15 de outubro de 2013;
Considerando a participação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 
da Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;
D E C R E T A
Art. 1º. O § 2º do art. 3º do Decreto nº 01/2014 passa a vigorar com a seguinte 
redação:
 “Art. 3º. ...
 (...)
§ 2º. Para a contagem do tempo de serviço no magistério público municipal, 
para fins de classificação para distribuição de aulas nas escolas, as licenças sem 
vencimentos serão descontadas e o tempo anterior no magistério público do Mu-
nicípio de Cianorte será adicionado.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certificado de Reservista (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Relatório do CNIS-INSS 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Comprovante de Residência 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna; 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo; 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio; 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo);  

 

Certidão de tempo de serviço público anterior;  
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone).  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838 

Cianorte, 10 de Fevereiro de 2016. 

Gabinete do Prefeito

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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