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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 08/2016 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. 357/15, homologado em 
04/01/2016.
Valor Homologado: R$ 184.700,00 (cento e oitenta e quatro mil e setecentos 
reais).
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias - adul-
to, infantil e obeso - e serviços de traslado para as famílias assistidas pela 
assistência social. 
Empresa: Prever Serviços Funerários de Cianorte Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 33/2016 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 001/2016, homologado em 

 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 100 

fornecimento de urna funerária adulto, 
material em madeira, comprimento de 
1,90m, largura de 0,60m, tipo tampa 

padrão, material do revestimento interno 
em plástico com babado de tecido. 

incluso serviço de ornamentação do 
caixão e higienização do corpo. 

1.100,00 110.000,00 Santa Rita 

2 15 

fornecimento de urna funerária infantil, 
material em madeira, comprimento de 
1,20m, largura de 0,25m, tipo tampa 

padrão, material do revestimento interno 
em plástico com babado de tecido. 

incluso serviço de ornamentação do 
caixão e higienização do corpo. 

480,00 7.200,00 Santa Rita 

3 10 

fornecimento de urna funerária obeso, 
material em madeira, comprimento de 
2,00m, largura de 0,76cm e altura de 

0,35cm, tipo tampa padrão, material do 
revestimento interno em plástico com 
babado de tecido. incluso serviço de 

ornamentação do caixão e higienização 
do corpo.  

1.150,00 11.500,00 Santa Rita 

4 40.000 quilômetros de translado e auxílio 
funeral. 1,40 56.000,00 Prever 

 

02/02/2016.
Valor Homologado: R$ 62.729,92 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e 
nove reais e noventa e dois centavos).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de servi-
ços de manutenção para ar condicionado de pequeno e grande porte.
Empresa: L. B. Climatização Ltda Epp.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de fevereiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

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

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

 

Item Qtde Especificações LOTE 02 Marca 
  Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 6 compressores para ar 5 trs scroll para gás r22, 
220 volts trifásico.   Hitachi 1.600,00 9.600,00 

2 6 serviços de troca de compressores para ar 5 trs 
scroll para gás r22, 220 volts trifásico.   Hitachi 200,00 1.200,00 

3 6 jogos de sensores de temperatura para ar 5 trs  Whirlpool 350,00 2.100,00 

4 6 serviços de troca de jogos de sensores de 
temperatura para ar 5 trs.   Whirlpool 185,00 1.110,00 

5 6 contactoras para ar central 5 trs, trifásico   Weg 550,00 3.300,00 

6 6 serviços de troca de contactoras para ar central 5 
trs, trifásico   Weg 100,00 600,00 

7 6 capacitores para motor ventilador de ar 5 trs  EOS 190,00 1.140,00 

8 6 serviços de troca de capacitores para motor 
ventilador de ar 5 trs.   EOS 100,00 600,00 

9 6 cargas de gás em ar 5 trs r22   Dupont 400,00 2.400,00 

10 6 serviços de troca de cargas de gás em ar 5 trs 
r220   Dupont 180,00 1.080,00 

11 9 motores ventiladores para ar 5 trs, 220 volts, 
monofásico   Weg 500,00 4.500,00 

12 6 serviços de troca de motores ventiladores para ar 
5 trs, 220 volts, monofásico   Weg 180,00 1.080,00 

13 6 compressores para ar 7,5 trs scroll para gás r22, 
220 volts trifásico.   Hitachi 1.700,00 10.200,00 

14 6 serviços de troca de compressores para ar 7,5 trs 
scroll para gás r22, 220 volts trifásico.   Hitachi 300,00 1.800,00 

15 6 jogos de sensores de temperatura para ar 7,5 trs  Whirlpool 250,00 1.500,00 

16 6 serviços de troca de jogos de sensores de 
temperatura para ar 7,5 trs   Whirlpool 250,00 1.500,00 

17 9 contactoras para ar central 7,5 trs, 220 volts, 
trifásico   Weg 500,00 4.500,00 

18 9 serviços de troca de contactoras para ar central 
7,5 trs, 220 volts, trifásico   Weg 290,00 2.610,00 

19 9 capacitores para motor ventilador de ar 7,5 trs  EOS 155,00 1.395,00 

20 9 serviços de troca de capacitores para motor 
ventilador ar 7,5 trs   EOS 200,00 1.800,00 

21 9 cargas de gás em ar 7,5 trs  Dupont 500,00 4.500,00 
22 9 serviços de troca de cargas de gás em ar 7,5 trs   Dupont 223,88 2.014,92 

23 9 motores ventiladores para ar 7,5 trs, 220 volts, 
trifáscio   Weg 600,00 5.400,00 

24 9 serviços de troca de motores ventiladores para ar 
7,5 trs, 220 volts, trifáscio   Weg 200,00 1.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 02 .................................................................................... R$ 62.729,92 
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procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 179/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 98.020,00 (Noventa e oito mil vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de seringas descartáveis para 
aplicação de insulina, que serão distribuídas gratuitamente aos portadores de 
diabetes do Município de Cianorte.
Empresa: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 287/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 235/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 10.160,00 (Dez mil cento e sessenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para uso no 
Pronto Atendimento Municipal.
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 288/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 235/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 4.620,00 (Quatro mil seiscentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para uso no 
Pronto Atendimento Municipal.
Empresa: WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 289/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 231/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 28.850,00 (Vinte e oito mil oitocentos e cinquenta re-
ais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para forneci-
mento de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em aparelhos de refrigeração da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: L.B. CLIMATIZAÇÃO LTDA-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor 
total Marca 

1 8.000 

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

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

R$ 4,89 R$ 
39.120,00 

BD 
ULTRA-

FINE 

2 10.000 

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

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

R$ 5,89 R$ 
58.900,00 

BD 
ULTRA-

FINE 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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

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

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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

 

 
 
 
 
Item Qtde Especificações - LOTE 01 

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

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

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

- R$  69,00 R$           
3.450,00 

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

12.000,00 

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

1.500,00 

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

1.250,00 

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

750,00 

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

2.500,00 

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

2.500,00 

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

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

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

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

- 68,75 R$            
1.375,00 

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

2.010,00 

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

180,00 

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

165,00 

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

90,00 

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

780,00 

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

300,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.900,00    
 

 
 
 
 
Item Qtde Especificações - LOTE 01 

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

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

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

- R$  69,00 R$           
3.450,00 

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

12.000,00 

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

1.500,00 

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

1.250,00 

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

750,00 

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

2.500,00 

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

2.500,00 

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

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

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

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

- 68,75 R$            
1.375,00 

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

2.010,00 

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

180,00 

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

165,00 

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

90,00 

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

780,00 

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

300,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.900,00    
 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 290/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 231/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 33.559,69 (Trinta e três mil quinhentos e cinquenta e 
nove reais sessenta e nove centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para forneci-
mento de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em aparelhos de refrigeração da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 291/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 
 
 
Item Qtde Especificações - LOTE 03 - 

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

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

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

REFRITHOR R$             
68,70 

R$            
1.374,00 

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

680,00 
R$               

680,00 

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

66,00 
R$                 

66,00 

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

60,00 
R$                 

60,00 

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

30,00 
R$                 

30,00 

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

280,00 
R$               

280,00 

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

100,00 
R$               

100,00 

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

Geladeira doméstica Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

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

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

REFRITHOR R$                 
69,65 

R$            
2.089,50 

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

R$               
195,00 

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

R$            
6.300,00 

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

R$               
825,00 

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

R$            
1.200,00 

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

R$                 
50,70 

R$               
760,50 

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

Freezer Doméstico Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

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

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

REFRITHOR R$                 
70,00 

R$            
1.050,00 

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

R$                 
75,00 

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

R$            
1.519,98 

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

R$               
165,00 

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

R$               
300,00 

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

R$                 
70,00 

R$               
210,00 

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

Ar Condicionado 60.000 BTU`s Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

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

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

REFRITHOR R$               
120,00 

R$            
4.320,00 

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

1.281,66 
R$            

7.689,96 

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

100,00 
R$               

600,00 

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

80,00 
R$               

480,00 

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

55,00 
R$               

330,00 

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

70,00 
R$               

420,00 

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

60,00 
R$               

360,00 

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

Bebedouro Elétrico Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

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

 
R$                 

59,33 

 
R$               

889,95 

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

Bebedouro Galão Marca Valor Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

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

 
R$                 

39,66 

 
R$            

1.189,80 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 1.189,80    
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3
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 212/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 4.970,45 (Quatro mil novecentos e setenta reais qua-
renta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa e cozinha para os departamentos da Secretaria Municipal de 
Bem Estar Social.
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 292/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 212/2015, homologado em 
13/08/2015.
Valor Homologado: R$ 28.925,53 (Vinte e oito mil novecentos e vinte e cinco 
reais cinquenta e três centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa e cozinha para os departamentos da Secretaria Municipal de 
Bem Estar Social.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 15 

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

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

NUTRINGÁ 4,35 65,25 

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

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

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

D’MILLE 1,90 28,50 

19 15 

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

monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e corante 

SOL DO 
ORIENTE 0,70 10,50 

20 39 

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

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

qualidade 

SOL DO 
ORIENTE 0,70 27,30 

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

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

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

PROVINCIA 1,65 82,50 

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

32 100 

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

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

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

JAJU 1,90 190,00 

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

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

D’MILLE 2,85 142,50 

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

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

BONARE 1,30 247,00 

44 40 

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

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

D’MILLE 1,35 54,00 

46 4 

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

pvc flexível, resistente a pressões de até 6 bar 

MANLUPLAST 26,00 104,00 

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

52 15 

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

maxima: 30 dias. 

ZANIN 0,95 14,25 

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

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

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

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

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

57 480 

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

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

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

LUAM 1,70 816,00 

58 180 

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

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

NUTRINGA 1,65 297,00 

60 480 

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

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

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

LUAM 1,70 816,00 

61 30 

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

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

meses. data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

D’MILLE 1,05 31,50 

62 52 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido folico. BADOTI 7,50 390,00 

produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. 

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

durável 
MARTINS 2,00 90,00 

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

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

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

 

 
 

Item Qtde Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 200 

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

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

D’OURO 5,48 1.096,00 

3 100 

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

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

mínima de 06 meses. com certificado de classificação. 

IDEAL 6,80 680,00 

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

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

QUERO 2,48 124,00 

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

7 20 

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

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

FRIMESA 17,30 346,00 

8 30 

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

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

corante natural caramelo. não contem glúten. 

PECCIN 3,87 116,10 

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

10 120 

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

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

BELA VISTA 2,99 358,80 

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

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

13 40 

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

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

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

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

ARCON 2,98 119,20 

14 12 

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

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

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

ARCOM 9,90 118,80 

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

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

21 80 

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

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

KIVALE 8,80 704,00 

22 60 

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

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

BELA VISTA 2,14 128,40 

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

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

BELA VISTA 0,75 26,25 

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

26 35 

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

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

HIPER 
COPOS 49,90 1.746,50 

27 30 

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

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

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

LIDER 1,65 49,50 

29 110 

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

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

com a norma técnica de alimentação. 

FAMILIA 3,40 374,00 

31 135 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados SCHIN 11,80 1.593,00 

33 180 feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo cores, 
isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no máximo 05 SAPECA 2,88 518,40 

 
 

Item Qtde Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 200 

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

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

D’OURO 5,48 1.096,00 

3 100 

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

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

mínima de 06 meses. com certificado de classificação. 

IDEAL 6,80 680,00 

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

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

QUERO 2,48 124,00 

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

7 20 

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

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

FRIMESA 17,30 346,00 

8 30 

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

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

corante natural caramelo. não contem glúten. 

PECCIN 3,87 116,10 

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

10 120 

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

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

BELA VISTA 2,99 358,80 

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

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

13 40 

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

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

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

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

ARCON 2,98 119,20 

14 12 

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

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

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

ARCOM 9,90 118,80 

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

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

21 80 

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

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

KIVALE 8,80 704,00 

22 60 

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

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

BELA VISTA 2,14 128,40 

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

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

BELA VISTA 0,75 26,25 

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

26 35 

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

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

HIPER 
COPOS 49,90 1.746,50 

27 30 

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

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

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

LIDER 1,65 49,50 

29 110 

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

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

com a norma técnica de alimentação. 

FAMILIA 3,40 374,00 

31 135 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados SCHIN 11,80 1.593,00 

33 180 feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo cores, 
isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no máximo 05 SAPECA 2,88 518,40 

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

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

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

35 110 

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

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

DAELLE 0,38 41,80 

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

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

GOMES 2,98 536,40 

37 150 

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

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

QUERO 0,98 147,00 

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

41 17 

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

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

peso, data de embalagem e validade do produto. 

TIROL 23,70 402,90 

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

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

LACTONORTE 1,85 370,00 

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

45 85 

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

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

fabricacao e vencimento. 

SOYA 1,48 125,80 

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

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

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

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

59 80 

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

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

ZADMEL 1,88 150,40 

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

65 40 

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

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

BELA VISTA 3,88 155,20 

66 20 

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

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

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

PECCIN 3,88 77,60 

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

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

AMAFIL 2,35 47,00 

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

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

SOYA 1,97 610,70 

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

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

71 40 

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

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

KIVALE 16,80 672,00 

72 240 

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

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

KIVALE 10,70 2.568,00 

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

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

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

76 20 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação 

REI DO ALHO 8,49 169,80 

77 30 

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

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

BELA VISTA 2,68 80,40 

78 60 

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

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

BELA VISTA 1,28 76,80 

79 210 

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

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

KI VALE 11,70 2.457,00 

80 30 

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

pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 6,45 193,50 

81 40 

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

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

BELA VISTA 1,99 79,60 

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

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

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

BELA VISTA 0,78 39,00 

84 12 

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

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 1,69 20,28 

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

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

FRIMESA 9,79 587,40 

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

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

FRIMESA 8,90 1.068,00 

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

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

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

COPACOL 4,98 597,60 

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

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

93 60 

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

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

CIAFRIOS 0,98 58,80 

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

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

ITALIANA 0,48 144,00 
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77 30 

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

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

BELA VISTA 2,68 80,40 

78 60 

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

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

BELA VISTA 1,28 76,80 

79 210 

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

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

KI VALE 11,70 2.457,00 

80 30 

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

pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 6,45 193,50 

81 40 

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

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

BELA VISTA 1,99 79,60 

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

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

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

BELA VISTA 0,78 39,00 

84 12 

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

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 1,69 20,28 

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

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

FRIMESA 9,79 587,40 

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

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

FRIMESA 8,90 1.068,00 

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

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

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

COPACOL 4,98 597,60 

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

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

93 60 

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

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

CIAFRIOS 0,98 58,80 

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

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

ITALIANA 0,48 144,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 293/2015 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. 137/2015, homologado em 
14/08/2015.
Valor Homologado: R$ 94.615,00 (Noventa e quatro mil seiscentos e quinze 
reais).
Objeto: Registro de preços para Contratação de serviços de reparos em edifi-
cações públicas, vias públicas, praças, parques, jardins, cemitério municipal, 
capelas mortuárias e demais locais que fazem parte da administração pública.
Empresa: DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI 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 agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 294/2015 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. 137/2015, homologado em 
14/08/2015.
Valor Homologado: R$ 79.760,00 (Setenta e nove mil setecentos e sessenta 
reais).
Objeto: Registro de preços para Contratação de serviços de reparos em edifi-
cações públicas, vias públicas, praças, parques, jardins, cemitério municipal, 
capelas mortuárias e demais locais que fazem parte da administração pública.
Empresa: S. A. DOS SANTOS REFORMAS 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 agosto de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 295/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 1.000 (M²) mão de obra para reparos em coberturas em geral. R$ 10,40 R$ 10.400,00 

5 600 (M²) mão de obra para construção de muros e paredes simples em alvenária 
através de assentamento de tijolos tipo 06 furos. 

R$ 23,65 R$ 14.190,00 

6 300 (M²) mão de obra para demolição manual de muros e paredes simples em 
alvenária. 

R$ 10,15 R$ 3.045,00 

8 2.000 (M²) mão de obra para demolição manual de calçamento em blocos de 
concreto tipo sextavado. 

R$ 6,75 R$ 13.500,00 

9 2.500 (M²) mão de obra para reforma e/ou construção de calçamentos, contrapisos 
e rampas de acessibilidade em concreto. 

R$ 13,50 R$ 33.750,00 

13 200 (Metros cúbicos) mão de obra para escavação manual de valas. R$ 10,15 R$ 2.030,00 

14 200 (Unidade) mão de obra para retirada e/ou instalação de bancos, mesas, 
lixeiras ou outro mobiliário urbano. 

R$ 88,50 R$ 17.700,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

2 200 (M²) mão de obra para reparos em forro de madeira e pvc. 8,30 1.660,00 

3 700 (M²) mão de obra para reparos e/ou assentamento de pisos cerâmicos e 
azulejos. 

11,00 7.700,00 

4 1.200 (M²) mão de obra para chapisco e reboco em muros e paredes. 8,00 9.600,00 

7 1.000 (M²) mão de obra para demolição manual de pisos e calçamentos em 
concreto. 

7,00 7.000,00 

10 1.000 (Metros lineares) mão de obra para retirada e/ou assentamento de blocos 
de meio fio pré-fabricado. 

9,40 9.400,00 

11 3.000 (M²) mão de obra para reparos e/ou assentamento de pisos ecológicos em 
concreto tipo paver e sextavados. 

11,30 33.900,00 

12 200 (M²) mão de obra para retirada e/ou instalação de esquadrias, portão e 
gradil. 

27,50 5.500,00 

15 100 (Unidade) mão de obra para substituição de pias, cubas, vaso sanitário e 
mictórios. 

50,00 5.000,00 

 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 189/2015, homologado em 
14/08/2015.
Valor Homologado: R$ 11.714,00 (Onze mil setecentos e quatorze reais).
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de ser-
viços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de chave, 
amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e cadeados 
para a Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: AMERICORINEU ROMALHO MANZANI 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 agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 295/2015 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. 189/2015, homologado em 
14/08/2015.
Valor Homologado: R$ 11.714,00 (Onze mil setecentos e quatorze reais).
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de ser-
viços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de chave, 
amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e cadeados 
para a Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: AMERICORINEU ROMALHO MANZANI 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 agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 296/2015 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. 197/2015, homologado em 
14/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.736,00 (Cinco mil setecentos e trinta e seis reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisas (uniformes) para 
os motoristas do transporte escolar.
Empresa: CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA 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 agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

2 200 (M²) mão de obra para reparos em forro de madeira e pvc. 8,30 1.660,00 

3 700 (M²) mão de obra para reparos e/ou assentamento de pisos cerâmicos e 
azulejos. 

11,00 7.700,00 

4 1.200 (M²) mão de obra para chapisco e reboco em muros e paredes. 8,00 9.600,00 

7 1.000 (M²) mão de obra para demolição manual de pisos e calçamentos em 
concreto. 

7,00 7.000,00 

10 1.000 (Metros lineares) mão de obra para retirada e/ou assentamento de blocos 
de meio fio pré-fabricado. 

9,40 9.400,00 

11 3.000 (M²) mão de obra para reparos e/ou assentamento de pisos ecológicos em 
concreto tipo paver e sextavados. 

11,30 33.900,00 

12 200 (M²) mão de obra para retirada e/ou instalação de esquadrias, portão e 
gradil. 

27,50 5.500,00 

15 100 (Unidade) mão de obra para substituição de pias, cubas, vaso sanitário e 
mictórios. 

50,00 5.000,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

1 20 Serviço de cópia de chave automotiva plástica e de alumínio. 11,80 236,00 
2 100 Serviço de cópia de chave plana de alumínio. 4,00 400,00 
3 100 Serviço de cópia de chave plana para fechadura e cadeado. 4,00 400,00 
4 50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA 10,00 500,00 
5 50 Serviço de troca de miolo de chave, qualquer modelo. 30,00 1.500,00 
6 20 CADEADOS N° 30mm 12,90 258,00 
7 50 Unidade de cadeado 50 mm 20,00 1.000,00 
8 20 Unidade fechadura para chave automotiva plástica e de alumínio, interna e externa 50,00 1.000,00 
9 50 Unidade fechadura reforçada para chave plana de alumínio. 45,00 2.250,00 
10 3 Fechadura elétrica C-90 150,00 450,00 
11 3 Mola Piso força 3 190,00 570,00 
12 50 Porta Cadeado 5,00 250,00 
13 20 Fechadura para perfil estreito 40,00 800,00 
14 50 Cilindro de fechadura de armário 8,00 400,00 
15 15 SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DOS AUTOMÓVEIS. 30,00 450,00 
16 50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - ABERTURA DE PORTAS EM GERAL 20,00 1.000,00 
17 50 Serviço de amolar tesoura 5,00 250,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

1 3 
camisa polo, tecido piquet, cor azul petróleo, com 

bordado e logo da prefeitura de cianorte no bolso no 
tamanho - p 

INDIANA 
UNIFORMES 23,90 71,70 

2 60 
camisa polo, tecido piquet, cor azul petróleo, com 

bordado e logo da prefeitura de cianorte no bolso no 
tamanho - m.  

INDIANA 
UNIFORMES 23,90 1.434,00 

3 120 
camisa polo, tecido piquet, cor azul petróleo, com 

bordado e logo da prefeitura de cianorte no bolso no 
tamanho - g  

INDIANA 
UNIFORMES 23,90 2.868,00 

4 48 
camisa polo, tecido piquet, cor azul petróleo, com 

bordado e logo da prefeitura de cianorte no bolso no 
tamanho - gg 

INDIANA 
UNIFORMES 23,90 1.147,20 

5 9 
camisa polo, tecido piquet, cor azul petróleo, com 

bordado e logo da prefeitura de cianorte no bolso no 
tamanho - extra g. 

INDIANA 
UNIFORMES 23,90 215,10 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 297/2015 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. 108/2015, homologado em 
14/08/2015.
Valor Homologado: R$ 11.523,50 (Onze mil quinhentos e vinte e três reais 
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Passagens Rodoviárias para os 
atletas e professores que representarão o Município nas Competições, Jogos e 
demais atividades.
Empresa: VIAÇÃO GARCIA LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 299/2015 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. 200/2015, homologado em 
14/08/2015.
Valor Homologado: R$ 36.800,00 (Trinta e seis mil oitocentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes e agasalhos para 
as escolinhas e equipes de rendimento que representam Cianorte através da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: KUADRADOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES-
PORTIVOS 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 agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 438/2015 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 317/2015, homologado em 
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 68.854,00 (Sessenta e oito reais oitocentos e cinquenta 
e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus e contratação de em-
presa para prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e 
conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde. 
Empresa: BOLANHO PNEUS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 
Item Qtde Especificações Valor unitário registrado Valor total 

1 50 Bilhete de Passagem Cianorte/Curitiba convencional. R$ 114,74 R$ 5.737,00 
2 50 Bilhete de Passagem Curitiba/Cianorte convencional. R$ 115,73 R$ 5.786,50 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário  
Registrado 

Valor Total  

2 100 camiseta 100% poliéster (projeto ciacirco) - conforme especificação 
de acordo com o termo de referência.  MARIN R$ 23,50 R$ 

2.350,00 

3 100 camiseta 100% poliéster (projeto juventude acumulada) - conforme 
especificação de acordo com o termo de referencia.  MARIN R$ 23,50 R$ 

2.350,00 

4 600 conjunto com camiseta e bermuda conforme especificações 
descritas no termo de referência. MARIN R$ 53,50 R$ 

32.100,00 
 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 4 câmara de ar para pneu dianteiro/traseiro de moto IRA/MI 0518 R$ 24,00 R$ 96,00 

2 2 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 2.75 x 18, dianteiro de moto 

IRA/SOHO R$ 99,00 R$ 198,00 

3 2 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 90/90 x 18, traseiro de moto 

IRA/SOHO R$ 99,00 R$ 198,00 

4 20 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 165/70 r13. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 144,00 R$ 

2.880,00 

5 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/65 r14. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 219,00 R$ 876,00 

6 12 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r-13. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 152,00 R$ 

1.824,00 

7 36 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r14. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 249,00 R$ 

8.964,00 

8 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 185/70 r13. 

TORNEL/ELANZO R$ 206,00 R$ 824,00 

9 40 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 185/70 r-14. 

BF GOODRICH/G-
GRIP R$ 239,00 R$ 

9.560,00 

10 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/70 r-14. 

MICHELIN/AGILIS 
(205/75R14) R$ 490,00 R$ 

1.960,00 

11 20 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/70 r-15. 

FALKEN/R51 R$ 342,00 R$ 
6.840,00 

12 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 225/65 r-16. 

MICHELIN/AGILIS R$ 620,00 R$ 
2.480,00 

13 8 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/75 r-16. 

FALKEN/R51 R$ 449,00 R$ 
3.592,00 

14 24 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 215/75 r-17,5 . 

DUNLOP/SP391 R$ 698,00 R$ 
16.752,00 

15 200 válvulas "bicos" de pneu . BRAMAIS R$ 10,00 R$ 
2.000,00 

16 100 serviço de alinhamento para qualquer um dos veículos. BOLANHO R$ 30,00 R$ 
3.000,00 

17 400 serviço de balanceamento para qualquer um dos veículos. BOLANHO R$ 10,00 R$ 
4.000,00 

18 50 serviço de cambagem para qualquer um dos veículos. BOLANHO R$ 45,00 R$ 
2.250,00 

19 80 serviço de conserto de pneus furados (para qualquer 
medida, incuindo desmontagem e montagem). BOLANHO R$ 7,00 R$ 560,00 

 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 4 câmara de ar para pneu dianteiro/traseiro de moto IRA/MI 0518 R$ 24,00 R$ 96,00 

2 2 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 2.75 x 18, dianteiro de moto 

IRA/SOHO R$ 99,00 R$ 198,00 

3 2 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 90/90 x 18, traseiro de moto 

IRA/SOHO R$ 99,00 R$ 198,00 

4 20 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 165/70 r13. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 144,00 R$ 

2.880,00 

5 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/65 r14. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 219,00 R$ 876,00 

6 12 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r-13. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 152,00 R$ 

1.824,00 

7 36 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r14. 

DUNLOP/SP 
TOURING R$ 249,00 R$ 

8.964,00 

8 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 185/70 r13. 

TORNEL/ELANZO R$ 206,00 R$ 824,00 

9 40 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 185/70 r-14. 

BF GOODRICH/G-
GRIP R$ 239,00 R$ 

9.560,00 

10 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/70 r-14. 

MICHELIN/AGILIS 
(205/75R14) R$ 490,00 R$ 

1.960,00 

11 20 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/70 r-15. 

FALKEN/R51 R$ 342,00 R$ 
6.840,00 

12 4 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 225/65 r-16. 

MICHELIN/AGILIS R$ 620,00 R$ 
2.480,00 

13 8 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/75 r-16. 

FALKEN/R51 R$ 449,00 R$ 
3.592,00 

14 24 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas 

técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com 
medidas de 215/75 r-17,5 . 

DUNLOP/SP391 R$ 698,00 R$ 
16.752,00 

15 200 válvulas "bicos" de pneu . BRAMAIS R$ 10,00 R$ 
2.000,00 

16 100 serviço de alinhamento para qualquer um dos veículos. BOLANHO R$ 30,00 R$ 
3.000,00 

17 400 serviço de balanceamento para qualquer um dos veículos. BOLANHO R$ 10,00 R$ 
4.000,00 

18 50 serviço de cambagem para qualquer um dos veículos. BOLANHO R$ 45,00 R$ 
2.250,00 

19 80 serviço de conserto de pneus furados (para qualquer 
medida, incuindo desmontagem e montagem). BOLANHO R$ 7,00 R$ 560,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 439/2015 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 315/2015, homologado em 
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 139.794,00 (Cento e trinta e nove mil setecentos e no-
venta e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para 
a realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer.
Empresa: A. TARTARI & CIA LTDA – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 40 

bola oficial do campeonato de futebol de campo. com 8 gomos, confeccionada com 
pu ultra 100%. possui camada neogel, aprovada pela fifa. diâmetro: 68 - 70 cm, 
peso: 420 - 445 g, câmara airbility, termotec em microfibra e miolo slip system 

removível e lubrificado. bola oficial campeonatos estaduais e da serie b do 
campeonato brasileiro. 

PENALTY 340,00 13.600,00 

4 30 
bola oficial de futsal, termotec, com 12 gomos, confeccionada com pu. diâmetro: 

61 - 64 cm, peso: 410 - 440 g, câmara airbility,miolo slip system removível e 
lubrificado. 

PENALTY 114,00 3.420,00 

5 20 

bola oficial de futsal, costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com pu. 
diâmetro: 61 - 64 cm, peso: 410 - 440 g, câmara airbility, miolo slip system 

removível e lubrificado. formato da bola com 3 cores ou mais no desenho da bola 
de 1 linha. 

PENALTY 119,00 2.380,00 

8 30 
bola oficial de futsal de iniciação (sub-9), termotec, com 8 gomos, confeccionada 

com pu. diâmetro: 50 - 53 cm, peso: 250 - 280 g, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado. 

PENALTY 113,00 3.390,00 

9 60 

bola oficial da federação paranaense de futsal , diâmetro 62 - 64cm, peso 410 - 
440g,câmara airvility/butil, moldagem termofusion, revestimento pu cristal, miolo 

substituível e lubrificado, fio fio duaxial 48 filamento kevlar, material interno 
neogel. 

PENALTY 143,00 8.580,00 

10 20 

bola profissional de handebol, tamanho masculino, costurada com 32 gomos, 
confeccionada com pu. diâmetro: 58 - 60 cm, peso: 425 - 475 g, câmara butil, 
miolo removível. bola oficial da confederação brasileira de handebol (cbhb) e 

aprovada pela federação internacional de handebol (ihf). 

PENALTY 185,00 3.700,00 

11 20 
bola oficial de handebol, tamanho feminino, costurada ou matrizada, com 32 

gomos, confeccionada com pvc. diâmetro: 54 - 56 cm, peso: 325 - 400 g, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado. 

PENALTY 134,00 2.680,00 

13 10 

bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, confeccionada com 
microfibra. diâmetro: 75 - 78 cm, peso: 600 - 650 g, câmara airbility, miolo slip 
system removível e lubrificado. bola aprovada pela federação internacional de 
basketball (fiba). bola com selo da confederação brasileira de basketball (cbb) . 

PENALTY 189,00 1.890,00 

14 5 

bola oficial de basquete, tamanho feminino, matrizada, confeccionada com 
microfibra. diâmetro: 72 - 74 cm, peso: 510 - 565 g, câmara airbility, miolo slip 

system removível e lubrificado. bola com selo da confederação brasileira de 
basketball (cbb). 

PENALTY 174,00 870,00 

16 30 
bola oficial de volei, matrizada, com 16 gomos, confeccionada com microfibra. 
bola oficial aprovada pela federação internacional de voleibol (fivb). 65-67 cm, 

peso 260-280 g. câmara airbility e miolo slip system removivel e lubricado. 
PENALTY 169,00 5.070,00 

20 50 cones demarcatórios de plásticos resistente com altura de 50 cm, diâmetro da 
base de 28 cm e com o peso liquido aproximado de 0,530 kg. SCALIBU 11,00 550,00 

25 100 
conjunto de kimono para judô, completo oficial para iniciação, reforçado, branco 

em sarja lisa (brim), casaco com reforços nas costas e gola com seis costuras. 
calça com reforço no joelho. acompanha faixa, gramatura 430 gr/m. 

SHIROI 160,00 16.000,00 

26 20 

conjunto de kimono para judô, completo oficial para competição (casaco, calça e 
faixa) trançado máster alvejado, casaco trançado duplo e calça em sarja grossa 

branca. casaco em tecido trançado duplo com gramatura 1230 gr/m e a calça em 
sarja branca com 550 gr/m com tecido duplo da coxa ate as barras. reforços nas 
axilas, peitoral e costas, gola com costura alinhada e com enchimento especial, 

brim grosso, amarrio de cordão, tecido 100% de algodão. 

SHIROI 307,00 6.140,00 

27 60 kimono de karate, gola com costura alinhada e com enchimento especial, calça 
com elástico e cordão, acompanha faixa branca, tecido sarja 100% algodão. SHIROI 148,00 8.880,00 

28 5 jogos de malha oficial, com quatro malhas em alumínio, pesando 850 gramas 
cada malha. S.R. 800,00 4.000,00 

29 5 jogos de bocha oficial com oito bolas, pesando 2,850 quilos cada bola. INDAIA 585,00 2.925,00 

32 50 cone de sinalização, feito de polietileno, flexível, base quadrada de 13,5 cm e 
altura de 23 cm. SCALIBU 11,00 550,00 

33 20 bomba para encher bola com tecnologia double action - infla nos dois sentidos. 
contém uma bomba, mangueira e 2 agulhas PENALTY 25,90 518,00 

34 60 

pares de tênis de futsal oficial cabedal em couro sintético, parte da lateral e bico 
emborrachado para um melhor controle e precisão, forro do cabedal em nylon e 

espuma proporcionando assim um maior conforto. sistema de amarração de 
cadarços padrão, solado turn grip com ponto de giro garantindo assim uma 

melhor estabilidade, diversos números e cores. 

ADIDAS 200,00 12.000,00 

35 60 

pares de chuteira para futebol de campo confeccionada em laminado de pvc, a 
tecnologia aracnun, parte superior em laminado de pvc, para maior leveza, 
flexibilidade e resistência, entressola em eva macio para maior conforto na 

pisada, solado em tpu com 12 travas arredondadas, diversos numeros e cores. 

ADIDAS 210,00 12.600,00 

37 2 medicinebol de 2kg, em borracha PENALTY 135,00 270,00 
38 2 medicinebol de 3kg, em borracha PENALTY 150,00 300,00 
39 2 medicinebol de 5kg, em borracha PENALTY 190,00 380,00 

40 10 barreirinha para agililidade/treinamento/iniciação em pvc, acompanha bolsa 
para transporte. DUNK 49,50 495,00 

45 15 

sapatilha de atletismo para meio-fundo. pesando aproximadamente 180 gramas 
com travas, sendo ideal também para: 400/1.500 m, 110/300/400 m com 

barreiras, podendo ser utilizado também no salto à distância, salto triplo e salto 
com vara. feita em tpu e monomesh, contendo placa de pinos em nylon e 

amortecimento no calcanhar. 

ASICS 435,00 6.525,00 

47 2 

cronômetro digital profissional 16 voltas. bateria de lítio cr2032 com duração de 
até 05 anos. memória para 16 voltas e parciais de tempo, com precisão de 1/1000 
de segundo e tempo total máximo de 100 horas; contador de voltas até 99; display 

extra largo; a prova d'água; garantia de 05 anos. 

SCALIBU 218,00 436,00 

49 30 bola de iniciação número 8, matrizada, confeccionada com borracha. diametro 
40-42 cm, peso 110-120 gr. miolo slip system removível e lubrificado. PENALTY 19,50 585,00 

50 20 

raquetes oficiais de badminton em alumínio. feita no material alumínio. peso 
máximo: de 85 a 100 gramas. encordoamento: fio de nylon especifico para 

badminton com no mínimo 15 libras de tensão. tamanho: 68 cm de comprimento 
total. cabeça da raquete: 20cm largura x 25cm de comprimento. 

LIDER 67,00 1.340,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

52 20 

petecas de badminton em nylon. petecas de nylon na cor amarela. base:parte de 
baixo de cortiça arredondada, resistente, a base terá um diâmetro entre 25mm e 

28mm e será coberta por uma camada fina de couro. peso: de 4,74 gramas até 05 
gramas. 

LIDER 17,00 340,00 

53 4 protetor de tórax, para taekwondo, oficial. eva revestido em courvin espelhado, 
alta absorção e modelagem anatômica. KNOCKOUT 140,00 560,00 

54 160 

faixas para taekwondo, para crianças e iniciantes. reforçada com enchimento 
especial para dar volume e resistência. com seis costuras, enchimento interno 
95% polipropileno e 5% poliéster, tecido externo 100% algodão, alta qualidade. 

tamanhos e cores de acordo com o solicitado. 

SHIROI 23,00 3.680,00 

55 1 

01 kit de colete eletrônico para a modalidade de taekwondo contendo: 04 
protetores de tórax  (2 no tamanho 02),e (2 no tamanho 03); 04 pares de meia 
eletrônica com sensor (02 no tamanho 38, 01 no tamanho 40 e 01 no tamanho 

42); 04 pares de protetor de pé eletrônico (2 tamanho 40, 01 no tamanho 42 e 01 
no tamanho 36); 02 sistema receptor; 01 sistema transmissor; 01 cd com 

programa de instalação; 04 baterias para os coletes; confeccionado em couro 
sintético 85cm de largura, 85cm de altura, 04cm de espessura, aba do pescoço. 

DAEDO 5.740,00 5.740,00 

57 20 

skate completo. shape: tábua composta por 7 laminas de madeira marfim leve e 
resistente, no tamanho m, com 7,75 polegadas de largura. truck: eixo de fixação 

no shape e encaixe das rodas. haste fixa em forma de "t" , de aço forjado, 
tamanho 129mm. rodas: feitas de uretano no tamanho de 49mm a 51mm. 

rolamentos : confeccionados em ligas de aço ou cerâmica com a classificação de 
rolamentos abec. parafusos de base: 04 parafusos acompanhados de porcas 

(8mm a 12mm). lixa: autoadesiva e antiderrapante, para colocação na parte de 
cima do shape, de boa qualidade. 

DROP 
DEAD 470,00 9.400,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 441/2015 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 315/2015, homologado em 
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 36.013,00 (Trinta e seis mil e treze reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para 
a realização das atividades e projetos 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: 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 175/2016-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 ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ipiranga 612, CEP 
87200-254, telefone (44) 3629-7800, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.912.063/0001-99.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 214/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de marmitex, coffe-
-break, lanches e refrigerantes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.934,00 (cinco mil novecentos e trinta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/07/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 178/2016-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 ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ipiranga 612, CEP 
87200-254, telefone (44) 3629-7800, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.912.063/0001-99.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 214/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de marmitex, coffe-
-break, lanches e refrigerantes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.670,20 (onze mil seiscentos e setenta reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/07/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

21 6 

rede de vôlei oficial conta com 04 faixas em algodão e fios fabricados em polietileno 
de alta densidade com proteção uv, com costura dupla nas lonas, malha traçada de 
10x10cm, lona de algodão superior com 7 cm de largura e lona de algodão inferior 

com 5 cm de largura. 

DUNK 112,00 672,00 

22 15 

rede oficial de futebol de campo. seda  fio 04mm, em polietileno de alta intensidade 
com proteção uv, feitas com nós cerrados que evitam o desgaste, malha trançada e 
torcida de 16x16 cm, dimensões aproximadas (largura x altura x profundidade): 7,5 

x 2,5 x 2 m. 

DUNK 418,00 6.270,00 

23 20 
rede oficial de futebol suíço. seda fio 04mm, produzida com polietileno (pe) puro de 

alta densidade com tratamento ultravioleta (uv). as malhas das redes são 
confeccionadas com nós cerrados, malha de 15 x 15 cm, larg.5,20 x alt. 2,30 m. 

DUNK 245,00 4.900,00 

24 25 
rede oficial de futsal de material de fio duplo em polietileno impermeabilizado. 

resistência a raio uv com fio de 3 mm de espessura, malha de 15 cm. medidas: 3 x 2 
x 1 (largura x altura x profundidade). 

DUNK 135,00 3.375,00 

30 4 rede de proteção 25mtsx6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm. DUNK 714,00 2.856,00 
31 4 rede de proteção 45mtsx6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm. DUNK 1.280,00 5.120,00 

36 6 
bloco de partida com ajustes, em alumínio. os mesmos deverão seguir as 

especificações das regras oficiais de competições (versão oficial para o brasil) 2012 - 
2013. 

DUNK 312,00 1.872,00 

42 2 
marcação de quadra de areia de futevôlei. marcação de quadra em corda de nylon no 

tamanho de 18 x 9 metros. incluindo a divisão de meio de quadra, também os 
ganchos para fixação na areia em ferro galvanizado. 

DUNK 85,00 170,00 

43 2 

tabela de basquete para parede/suporte, o par. confeccionada em compensado naval 
18mm com maior resistência à água. aro com medidas oficiais (46mm diâmetro). 

acompanha rede 100% polipropileno (pp) fio 3. medidas do produto: 1,80 x 1,20 m (l 
x a). medidas do aro: 46 mm (diâmetro). peso aproximado: 71 kg. cubagem: 0,4320 

m³ 

DUNK 590,00 1.180,00 

44 1 kit miniatletismo certificado pela confederação brasileira de atletismo (cbat 001-
2012), contendo os itens descritos no termo de referência 

PISTA E 
CAMPO 6.540,00 6.540,00 

46 2 
trenó para treinamento de força. estrutura de aço tubular, pintura a pó. inclui cinto 
ajustável com velcro e fita reforçada de nylon. tamanho: 70 cm de comprimento x 30 

cm de largura, peso de 2 kg. 
DUNK 380,00 760,00 

48 10 
cinto de tração duplo com quatro elásticos. projetado para treinamento de força e 
velocidade. dois cintos (com velcros duplos, reforçados) ajustáveis, conectados por 

quatro tubos elásticos 
DUNK 120,00 1.200,00 

51 4 

redes oficiais de badminton em nylon. material: nylon com borda superior em tecido 
ou lona resistente. trama da malha: de 1,5 cm e no máximo 2cm. medidas: 6.10 
metros de comprimento com 76 cm de largura. cor da rede: azul ou roxa. cor da 

borda: branca com vão interno para passar a corda de sustentação da rede. 

YONEX 147,00 588,00 

56 1 
tecido acrobático ou aéreo, tecido especial, puro tecido liganete e 100% poliéster 
resistente a queda em até 5 vezes o peso da pessoa. largura: 1,40 mt. peso por 

metro:0,300gr. tamanho: 26 mt. cor: vermelho. 
DUNK 510,00 510,00 

 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 181/16-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 PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1390, CEP 
87.209-052, telefone (44) 3631-6677, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 81.422.453/0001-08.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 190/2015.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para Escolas, Centros de Educação 
Infantil e SMEC de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
18.882,65 (Dezoito mil oitocentos e oitenta e dois reias e sessenta e cinco cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 182/2016-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 VIOTO, ROCHA & CIA LTDA - EPP, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás 234, CEP 87.200-
151, telefone (44) 3629-1963, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 77.341.352/0001-35.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 190/2015.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para Escolas, Centros de Educação 
Infantil e SMEC de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
20.569,95 (Vinte mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 176/2016 - 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 FISIOCLÍNICA CIANORTE EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Dezenove de Dezembro, 317, Cep 87.200-
324, Zona 02, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob 
nº 18.016.779/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 28/2016.
OBJETO: Contratação da empresa em epígrafe para prestação de serviços na 
área da saúde aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saú-
de.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 195/2016-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 RODRIGO H. JULIATE, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Rua Ribeirão Preto, 139, Zona 4, CEP 87210-026, inscrita no CNPJ sob nº 
16.909.245/0001-76.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 266/2015.
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OBJETO: Contratação de serviços de plantio de grama e serviços com cami-
nhão auto fossa. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
50.940,00 (cinquenta mil novecentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 201/2016 - 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 M A PARISI & CIA LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Av. Santa Catarina, 666, Cep 87.200-
129, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 
68.851.757/0001-22.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de licitação nº 29/2016.
OBJETO: Contratação da empresa em epígrafe para prestação de serviços na 
área da saúde aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saú-
de.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 212/2016 - 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 MEDYMELL – SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Santa Catari-
na, 666 A, Cep 87.200-129, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ sob nº 07.079.570/0001-68.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de licitação nº 31/2016.
OBJETO: Contratação da empresa em epígrafe para prestação de serviços na 
área da saúde aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saú-
de.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 28/2016 Proc. 49

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa FISIOCLÍNICA CIA-
NORTE EIRELI, para prestação de serviços na área da saúde aos pacientes 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal 
n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 29/2016 Proc. 52

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa M A PARISI & CIA 
LTDA - EPP, para prestação de serviços na área da saúde aos pacientes enca-
minhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante INEXIGIBILIDA-
DE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 
8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 31/2016 Proc. 54

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa MEDYMELL – SER-
VIÇOS MEDICOS LTDA - ME, para prestação de serviços na área da saúde 
aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput 
da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME
A Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
04/2016, de 14 de janeiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, convoca 
os participantes julgados habilitados para continuidade do certame, concer-
nente ao Edital de Licitação nº 14/2015, modalidade Concorrência Pública, 
referente ao objeto: Contratação de empresa para elaboração de projetos de 
engenharia para a Sec. de Meio Ambiente (pavimentação asfáltica para pista 
de caminhada; projeto estrutural, hidro-sanitário; entre outros). Encerrado o 
prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93 
e não havendo a interposição de recurso, NOTIFICO as empresas habilitadas:

para CONTINUIDADE do certame, com a abertura da proposta de preços, a 
ser realizada no dia 15 de Fevereiro de 2016, às 09:00h.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Fevereiro de 2016.

Ivonete de Jesus Costa
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
357/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 529/2015, concernente ao 
REGISTRO DE PREÇOS visando à Contratação de empresa para fornecimen-
to de urnas funerárias - adulto, infantil e obeso - e serviços de traslado para as 
famílias assistidas pela assistência social. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Prever Serviços Fu-
nerários de Cianorte Ltda Me, como vencedora do itens 1 ao 4 no valor total de 
R$ 184.700,00 (cento e oitenta e quatro mil e setecentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA TRADE COMU-
NICAÇÃO E MARKETING SS LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODA-
LIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito pú-
blico 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:
Trade Comunicação e Marketing SS Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 81.078.289/0001-63, com sede à Rua dos Fun-
cionários 26, Bairro Cabral, CEP 80.035-050, Município de Curitiba, telefone 
(41) 3352-9678 neste ato representada pelo Sr. Adalberto Eschholz Diniz, re-
sidente e domiciliado no Município de Curitiba, sito à Rua Gregório de Matos 
525, Bairro São Lourenço, portador da Cédula de Identidade nº 2.058.918-3 e 
inscrito no CPF/MF nº 354.307.029-00.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de execução tendo início em 10/02/2016 e término em 09/02/2017 e prorrogar o 
prazo de vigência tendo início em 10/03/2016 e término em 09/03/2017.
Cláusula Segunda:
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

 
SOUZA E MENEGASSO ENGENHARIA SOCIEDADE 

SIMPLES LIMITADA ME 
22.221.277/0001-87 

HABILITADO 

H3V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP 18.459.518/0001-53 HABILITADO 
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2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 
oitocentos mil reais).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária:
02.01.04.131.0005.2.005 – Manutenção dos serviços de divulgação do Muni-
cípio 339039 outros serviços de terceiros PJ fonte 0 – Despesa principal 30 
(2106).
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de fevereiro de 2016.

           Claudemir Romero Bongiorno         Adalberto Eschholz Diniz
          Prefeito              Trade Comunicação e Marketing SS                                                   
                         Contratante                                               Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 185/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA L. L. S. CLINICA 
DE FONOAUDIOLOGIA LTDA, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 18/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito pú-
blico 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:
L. L. S. CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede á Avenida Espirito Santo, 67, Sala 02, Zona 01, na cidade 
de Cianorte, Estado do Paraná, na, CEP 87.200-000, inscrita no CNPJ sob 
nº 08.065.965/0001-74, telefone neste ato representado por Lucinéia Cândida 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.454.601-9 e do CPF nº 
760.407.989-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato o valor de R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais) a ser despendido até 25/02/2016.
Cláusula Segunda:
Prorrogam-se os prazos de execução e vigência tendo início em 26/02/2016 e 
término em 25/02/2017, considerando uma estimativa mensal de R$ 3.000,00 
(três mil reais), acrescentando ao contrato o valor de R$ 36.000,00 (trinta e 
seis mil reais).
Cláusula Terceira:
O valor acumulado do contrato passa a ser R$ 72.750,00 (setenta e dois mil e 
setecentos e cinquenta reais).
Cláusula Quarta:
Dotação orçamentária: 
08 03 10 302 0007 2 051 Assistência hospitalar e ambulatorial 339039 - Fonte 
496.
Cláusula Quinta:
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, 03 de fevereiro de 2016.

Lucinéia Cândida da Silva 
L. L. S. CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO
Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1126/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA RODRIGO BOR-
GHI DA SILVA & CIA LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALI-
DADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 301/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito pú-
blico 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:
RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede à Av. Getúlio Vargas, 1155, Centro, na cidade de Ja-

carezinho, estado do Paraná, CEP 86400-000, telefone (43) 3525-5930/9951-
8836/0800-6435930, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.930.086/0001-63, neste 
ato representada por seu sócio administrador, o Sr. Rodrigo Borghi da Sil-
va, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.634.153-2 SSP/PR e do CPF nº 
007.775.549-92, residente e domiciliado em Jacarezinho/Paraná.
Cláusula Primeira:
A partir de 01/02/2016, fica acrescentado ao item 1 do contrato, 5 locais, pelo 
período de 8,67 meses (fevereiro à setembro + 20 dias do mês de outubro), 
acrescentando R$ 10.100,55 (dez mil, cem reais e cinquenta e cinco centavos) 
ao contrato, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Cláusula Segunda: Dotações Orçamentárias: 
09.02.123610010.2.061000 – Manutenção das Escolas Municipais (Rec. Com-
pl.) / 868 – Despesas de Teleprocessamento – Fonte 103
09.02.123610010.2.061000 – Manutenção das Escolas Municipais (Rec. Com-
pl.) / 869 – Despesas de Teleprocessamento – Fonte 104
09.03.123650011.2.066000 – Man. dos Centros de Educação Infantil (Rec. 
Compl.) / 870 - Despesas de Teleprocessamento – Fonte 103
09.03.123650011.2.066000 – Man. dos Centros de Educação Infantil (Rec. 
Compl.) / 871 - Despesas de Teleprocessamento – Fonte 104
09.06.133920015.2.071000 – Atividades Culturais / 867 – Despesas de Tele-
processamento – Fonte 0.
13.03.08.244.0019.2.093.33.90.39.97 – Manutenção do Centro Social Urbano / 
Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (617) / Despesas de Teleprocessa-
mento – FR 0 (2072).
13.03.08.244.0019.2.094.33.90.39.97 – Manutenção da Estação de Ofício / Ou-
tros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (625) / Despesas de Teleprocessamento 
– FR 0 (2073).
13.05.08.243.0019.6.096.33.90.39.97 – Manutenção do Conselho Tutelar dos 
Direitos da Criança e do Adolescente / Outros Serviços de Terceiros – P. Jurí-
dica (637) / Despesas de Teleprocessamento – FR 0 (2074).
08.02.1030100072048 Manutenção de postos de saúde do município 339039 - 
Outros serviços de terceiros PJ - Fonte 495 (939)
08.01.1030300092046 – Manutenção dos centros de atenção psicossocial adul-
to e infantil 339039 - Outros serviços de terceiros PJ - Fonte 303 (940)
08.03.1030200072050 – Manutenção do pronto atendimento 339039 outros 
serviços de terceiros PJ - Fonte 303 (941)
08.05.1012200042054 – Manutenção da divisão de administração da secreta-
ria de saúde 339039 - Outros serviços de terceiros PJ - Fonte 303 (942)
08.04.1030400072052 – Manutenção da vigilância sanitária em saúde 339039 
- Outros serviços de terceiros PJ - Fonte 303 (943).
06.01.04.122.0004.2.025 – Encargos gerais do município 339039 outros servi-
ços de terceiros PJ fonte 0 (158)
06.01.04.122.0004.2.025 – Encargos gerais do município 339039 outros servi-
ços de terceiros PJ fonte 510 (159)
15.01.04.122.0004.2.145 – Manutenção da garagem municipal e suas depen-
dências 339039 outros serviços de terceiros PJ fonte 0 (754)
11.01.27.122.0003.2.078 – Manutenção do gabinete do Secretario de Esportes 
e Lazer 339039 outros serviços de terceiros PJ fonte 0 (550)
14.01.18.122.0003.2.108 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio 
Ambiente 339039 outros serviços de terceiros PJ fonte 0 (706)
15.03.15.452.0022.2.115 – Administração, conservação e outros serviços no 
cemitério 339039 outros serviços de terceiros PJ fonte 0 (776)
02.01.05.153.0006.2.006 – Apoio a Junta do Serviço Militar 339039 outros ser-
viços de terceiros PJ fonte 0 (34).
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de janeiro de 2016.

   Claudemir Romero Bongiorno     Rodrigo Borghi da Silva
                  Prefeito RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA LTDA - EPP
 Contratante   Contratada

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 050/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 06 de abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2014, de 13 de feve-
reiro de 2014,
  RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, MARIA FERNANDA VOLPATO STEFANINI, para exer-

 

Item Período Qtde Especificações – LOTE 01 Valor 
Unitário Valor Total 

1 8,67 
meses 

5 
interligação dos pontos (mpls) - conforme 
termo de referência anexo ao processo. 

R$ 233,00 R$ 10.100,55 

 

Div. de Recursos Humanos
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cer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, do 
grupo ocupacional de saúde, constante do anexo V da Lei Nº 1.344/91, de 
28/08/1991, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Cianorte, no regime estatutário da Lei Nº 1.267/90, de 
11/09/1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G-45 da tabela 
geral de vencimentos do município, a partir do dia 01 de fevereiro de 2016. 
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Janeiro de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 089/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 1593, de 05 de feve-
reiro de 2016,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal MARCOS SOU-
ZA DE AZEREDO, do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SER-
VIÇOS II, a partir de 05 de fevereiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 090/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de MARIA CAROLINE 
MARTINS DE ARAÚJO classificada em 09º (nono) lugar, para o cargo de 
MÉDICO CLÍNICO GERAL, no Concurso Público regulamentado pelo Edi-
tal n.º 001/2015, de 18 de Agosto de 2015, em pleitear a sua nomeação para o 
referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de 
convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, 
Edição nº 0702, de 27 de janeiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 091/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de AMILTON FROEHNER 
JUNIOR classificado em 10º (décimo) lugar, para o cargo de MÉDICO CLÍNI-
CO GERAL, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de 
18 de Agosto de 2015, em pleitear a sua nomeação para o referido cargo, tendo 
em vista o não cumprimento da exigência do edital de convocação, publicado 
no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, Edição nº 0702, de 27 
de janeiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE 
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 092/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-

ções que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 16.448, de 01 de 
dezembro de 2015,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal, GUMERCI-
NO PEREIRA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, totalizando o 
valor mensal de R$ 3.687,94 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noven-
ta e quatro centavos), e o valor anual de R$ 44.255,28 (quarenta e quatro mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), a partir de 08 de 
Fevereiro de 2016.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 3º da 
Emenda Constitucional Nº. 47 de 05/07/2005, e com o reajuste de seus pro-
ventos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 093/2016-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 14.504, de 19 de 
outubro de 2015.
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a TERESA DOROTEA CASTELHONI DE 
OLIVEIRA, pensão por morte do servidor VALDOMIRO ANTONIO RIBEI-
RO, ocupante do cargo de provimento efetivo de GARI, ocorrido em 29 de 
setembro de 2015.
 Art. 2º - O valor mensal dos proventos será integral, no valor de R$ 
1.056,66 (hum mil e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e o valor 
anual de R$ 12.679,92 (doze mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa 
e dois centavos), em cota vitalícia TERESA DOROTEA CASTELHONI DE 
OLIVEIRA.
 Art. 3º - Pensão concedida com base no artigo 40º, § 7º, inciso II, 
da Constituição Federal, já com as alterações inseridas pela EC nº 41/03, c/c 
artigo 181º da Lei Municipal nº 1.267/90, e com o artigo 69º da Lei Municipal 
nº 2.186/2001, e com o reajuste respeitando as regras do artigo 40º, § 8º da 
Constituição Federal, c/c a Lei Municipal nº 3.738, de 08/11/2011.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
COM EFEITOS RETROATIVOS A 29 DE SETEMBRO DE 2015.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 094/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de RAFAEL STECCA MAR-
TINS classificado em 11º (décimo primeiro) lugar, para o cargo de MÉDI-
CO CLÍNICO GERAL, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º 
001/2015, de 18 de Agosto de 2015, em pleitear a sua nomeação para o referido 
cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de convoca-
ção, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, Edição nº 
0703, de 28 de janeiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 095/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
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ções que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de DANIELY KAROLINE 
DA SILVA ROCHA classificada em 144º (centésimo quadragésimo quarto) 
lugar, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, no Concurso Público 
regulamentado pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, em plei-
tear a sua nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento 
da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do 
Município de Cianorte, Edição nº 0702, de 27 de janeiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 096/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de YANARA DOS SANTOS 
RIBEIRO classificada em 12º (décimo segundo) lugar, para o cargo de AUXI-
LIAR DE ENFERMAGEM, no Concurso Público regulamentado pelo Edital 
n.º 001/2014, de 13 de Fevereiro de 2014, em pleitear a sua nomeação para o 
referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de 
convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, 
Edição nº 0702, de 27 de janeiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 097/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art.1º - NOMEAR a junta Médica Oficial do Município para a realização de 
perícias médicas no período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 
2016, composta pelos médicos abaixo:
1) Dr. Marcelo Ferreira Cazon – Chefe da Junta Médica;
2) Dr. Juscélio de Andrade – Membro;
3) Dr. Luis Guilherme Carvalho Nicolau – Membro.
Art. 2º - A Junta Médica reunir-se-á todas as quartas-feiras para a realização 
das perícias.
Art. 3º - Os laudos médicos serão emitidos no prazo máximo de 24(vinte e 
quatro) horas.
Art. 4º - Os componentes da Junta Médica receberão o valor atribuído ao sím-
bolo FGS-4, de acordo com a Lei Municipal nº 089/10, de 17/05/2010.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 01 de Janeiro de 2016.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Fevereiro de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 098/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 1349, de 02 de feve-
reiro de 2016,
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, LUCILENE COELHO 
ALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, com ad-
missão em 01/03/2002, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar 
de assuntos particulares, com base no artigo 148 do Regime Jurídico Único, da 
Lei Nº 1.267/90, de 11/09/90, a partir de 11 de fevereiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, 
convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recur-
sos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomea-
ção para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público de 
Emprego Público realizado em 08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital 
nº 002/2015, 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: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ROSANGELA IANQUE CORREA   04º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médi-
cos de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 11 de Fevereiro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2016
A Secretária Municipal de Educação  e Cultura do Município de Cianorte, 
atendendo a necessidade analisada pela Comissão de Gestão do Plano de Car-
gos Carreira e Remuneração, diante de alterações ao Decreto 01/2014 a fim 
de corrigir inconsistências diante das disposições da Lei 4163/2013, e, tendo 
ouvido a comissão responsável pelo Concurso de Remoção /2015,
RESOLVE:
1º. Fica anulada as distribuições de vagas aos professores nas assembleias re-
ferente as fases 1 e 2 do concurso de remoção 2015. 
2º. Fica  anulada a distribuição de turmas e aulas realizada para os professores 
no mês de dezembro de 2015.
3º. Distribuir vagas em concurso de remoção a saber: 1ª fase às 16 horas do 
dia 11/02/2016 e 2ª fase às 18h e 30m do dia 11/02/2016, nas dependências da 
Escola Municipal Vicente Machado.
a)Não haverá novas inscrições. Os professores não inscritos no Concurso de 
Remoção  que desejarem mudar de turno ou escola deverão  participar da 
Ordem de Serviço.
b) Os professores que voltaram de licença sem vencimento serão lotados de  
ofício em caráter temporário antes da Ordem de Serviço.
c) As vagas das licenças sem vencimento/2016, serão disponibilizadas no Pro-
cesso de Ordem de Serviço.
d) As vagas das especialidades da Educação Especial  não comporão o painel 
de vagas no momento da remoção.
4º. Todas as escolas pertencentes a rede pública  municipal de ensino, deverão 

Secretaria de Educação
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realizar  redistribuição dos professores nas escolas, atendendo o disposto no 
artigo 121 da lei 4.163/2013, e o decreto 01/2014 alterado pelo decreto 015/2016.
a) As vagas das especialidades da Educação Especial comporão o painel de 
vagas no momento da distribuição nas escolas, no dia 12/02/2016, nos respec-
tivos turnos escolares.
b) As vagas não preenchidas na escola vão para a assembleia de Ordem de 
Serviço no dia 16/02/2016 às 18horas, no anfiteatro da Educação no prédio da 
Prefeitura.
5º. Todos os professores que não conseguirem a lotação definitiva ou provisó-
ria deverão participar da Ordem de Serviço, além daqueles que mesmo com 
lotação definitiva desejarem a ordem de serviço.
6º. As vagas não preenchidas, que sobrarem após a Ordem de Serviço, serão 
preenchidas por períodos suplementares as quais serão disponibilizadas no dia 
18/02/2016 aos que manifestarem interesse antecipadamente. 
Cianorte, 10 de fevereiro de dois mil e dezesseis.

MARIA NEUZA CASASSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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