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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº_28/2016

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando a necessidade de proceder às avaliações de imóveis urbanos situ-
ados no Município de Cianorte, para fim de permuta;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear Comissão para proceder à avaliação dos seguintes imóveis para 
fins de realização de permuta:
a)Lote nº A-123, A-124, A-126 e A-127-R/1-4 (Subdivisão do lote nº A-123, 
A-124, A-126 e A-127-R-1) da Gleba Patrimônio Cianorte, situado no perímetro 
urbano desta cidade e Comarca de Cianorte, com área de 900,00 metros quadra-
dos, objeto da matrícula nº 35.256 do Registro de Imóveis – 2º Ofício da Comar-
ca de Cianorte, com os limites e confrontações descritos na matrícula do imóvel;
b)Data de terras nº 14 (quatorze) da Quadra nº 09, do loteamento “RESIDEN-
CIAL MORADA DO SOL IV”, situado no perímetro urbano desta cidade e co-
marca de Cianorte, Estado do Paraná, com área de 250,875 metros quadrados, 
sem benfeitorias, imóvel esse que possui as divisas confrontações e metragens 
constantes da matrícula nº 26.055 do Registro de Imóveis – 2º Ofício da Comar-
ca de Cianorte;
c)Data de terras nº 15 (quinze) da Quadra nº 09, do loteamento “RESIDENCIAL 
MORADA DO SOL IV”, situado no perímetro urbano desta cidade e comarca 
de Cianorte, Estado do Paraná, com área de 250,875 metros quadrados, sem 
benfeitorias, imóvel esse que possui as divisas confrontações e metragens cons-
tantes da matrícula nº 26.056 do Registro de Imóveis – 2º Ofício da Comarca 
de Cianorte;
d)Data de terras nº 19 (dezenove) da Quadra nº 09, do loteamento “RESIDEN-
CIAL MORADA DO SOL IV”, situado no perímetro urbano desta cidade e co-
marca de Cianorte, Estado do Paraná, com área de 250,875 metros quadrados, 
sem benfeitorias, imóvel esse que possui as divisas confrontações e metragens 
constantes da matrícula nº 26.060 do Registro de Imóveis – 2º Ofício da Comar-
ca de Cianorte;
e)Data de terras nº 20 (vinte) da Quadra nº 09, do loteamento “RESIDENCIAL 
MORADA DO SOL IV”, situado no perímetro urbano desta cidade e comarca 
de Cianorte, Estado do Paraná, com área de 250,875 metros quadrados, sem 
benfeitorias, imóvel esse que possui as divisas confrontações e metragens cons-
tantes da matrícula nº 26.061 do Registro de Imóveis – 2º Ofício da Comarca 
de Cianorte.
Parágrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes membros:
Presidente: Reginaldo Epifanio de Souza
Secretário: José Maria Gomes
Demais membros: Francisco Luiz Arduin, Sérgio Luiz Mendonça e Vagner Luiz 

Gomes.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de março de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 054/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 09:30 horas do 
dia 29 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de 
produtos de limpeza e equipamentos de proteção individual para lavanderia do 
Pronto Atendimento Municipal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Março de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações

Em exercício

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 001/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 08 de abril de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de rede de energia elétrica 
em baixa tensão para instalação de iluminação pública a fim de atender pista 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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de caminhada do Distrito de São Lourenço, Município de Cianorte-Pr. Valor 
Máximo: R$ 116.364,62 (cento e dezesseis mil trezentos e sessenta e quatro 
reais e sessenta e dois centavos). Prazo para execução: 03 (três) meses. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou re-
tirados no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-
3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 11 de março de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em Exercício

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 36/2016 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 92/2015, homologado em 
25/02/2016.
Valor Homologado: R$  18.890,00 (dezoito mil oitocentos e noventa reais).
Objeto: Aquisição de materiais e contratação de serviços de metalúrgica para 
manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 10/08/2016.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de fevereiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 38/2016 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 92/2015, homologado em 
25/02/2016.
Valor Homologado: R$  15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais).
Objeto: Aquisição de materiais e contratação de serviços de metalúrgica para 
manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.
Empresa: KIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
Prazo da Ata de Registro de Preços: 10/08/2016.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 40/2016 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 Eletrônico sob nº 04/2016, homologado em 
01/03/2016.
Valor Homologado: R$ 4.660,80 (Quatro mil seiscentos e sessenta reais e oitenta 
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para 
todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

1 3 Portão de correr 1 folha em chapa frizada nº 20, 
metalão 30/40 cm, medindo 3,00x2,00 mts. SEMER/NEWPORT R$ 480,00 R$ 

1.440,00 

2 2 Portão de correr 1 folha em chapa frizada nº 20, 
metalão 50/30 cm, medindo 4,00x3,00 mts. SEMER/NEWPORT R$ 1.500,00 R$ 

3.000,00 

3 8 
Porta de ferro chapeada com chapa nº20 preta, com 
montante de perfil 45x2,50 mts, batente com 5 cm 

na chapa nº 18. Medindo 0,80x2,10m. 
SEMER/NEWPORT R$ 300,00 R$ 

2.400,00 

9 1.500 Cano 1/1/4, espessura 1,5mm, por metro IMEFER R$ 4,00 R$ 
6.000,00 

14 100 
corrimão para escada 1' 1/2 x 1,50mm tipo u 

medindo 2,60 metros com chapa de 2x1/4mm para 
fixação no piso 

SEMER/AL R$ 50,00 R$ 
5.000,00 

15 1 corrimão de parede 4,30mm em tubo 1x1/2x1,50 
mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 175,00 R$ 

175,00 

16 1 corrimão de parede 4,20mm em tubo 1x1/2x1,50 
mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 185,00 R$ 

185,00 

17 1 corrimão de parede 5,15mm  em tubo 1x1/2x1,50 
mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 190,00 R$ 

190,00 

18 2 corrimão de parede 1,35mm  em tubo 1x1/2x1,50 
mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 90,00 R$ 

180,00 

19 4 curva para corrimão extistente SEMER/AL R$ 80,00 R$ 
320,00 

 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 

4 300 Viga U de 3 polegadas, chapa 13, por 
metros GERDAU R$ 7,40 R$ 2.220,00 

5 300 Viga U de 4 polegadas, chapa 13, por 
metros GERDAU R$ 8,50 R$ 2.550,00 

7 4.000 Cantoneiras de ferro, 3/4 GERDAU R$ 2,78 R$ 11.120,00 
 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 50 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da tampa 
metal, material da almofada esponja absorvente revestida de tecido, 

tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato retangular, 
medida interna útil 70x110mm, na cor azul. unidade. 

MASTERPRINT 2,75 137,50 

3 50 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da tampa 
metal, material da almofada esponja absorvente revestida de tecido, 

tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato retangular, 
medida interna útil 70x110mm, na cor preta. unidade. 

MASTERPRINT 2,75 137,50 

10 200 bateria alcalina, 9v, com terminais positivo e negativo, medidas 
aproximadas de 4,5x2,5x1,5cm. unidade. ALAFORM 3,55 710,00 

30 500 cartolina, medidas de 500x660mm, gramatura 180g, nas cores: 
branca, azul, rosa, verde. unidade. ALAFORM 0,32 160,00 

33 100 clips em aço, com tratamento anti-ferrugem, tamanho 8/0. caixa com 
500grs. CHAPARRAU 6,96 696,00 

34 200 cola branca líquida, tipo escolar, lavável, em tubo plástico, com tampa 
giratória para abrir e fechar, contendo 40g. unidade. MAKE 0,51 102,00 

35 60 
cola colorida, utilizada em trabalhos escolares e artesanais, não 

tóxica, brilho intenso, embalagem com bico aplicador. caixa contendo 
6 cores. 

ACRILEX 0,75 45,00 

36 600 corretivo líquido, material base de água, secagem rápida, não tóxico, 
apresentação frasco com 18ml, aplicação papel comum. unidade. NEWMAGIC 0,95 570,00 

37 50 elástico, material látex, cor amarela, tamanho numero 18, aplicação 
escritório, embalagem caixa com 100 g. MAMUTH 1,75 87,50 

38 1.000 envelope, tipo saco, kraft, tamanho grande, medidas aproximadas de 
229x324mm. unidade. IPECOL 0,12 120,00 

44 300 fita adesiva, transparente, em polipropileno, largura de 12mm, 
comprimento no mínimo de 33m. unidade. FITPEL 0,58 174,00 

47 50 
fita métrica, para uso doméstico com marcação especial para alfaiate, 
composição de 95% poliéster e 5% fibra de vidro, tamanho de 1,50m. 

unidade. 
AFE 1,88 94,00 

59 50 
organizador de mesa triplo, em material acrílico, na cor fumê, espaço 
para acomodar canetas, lembretes e clips, medidas aproximadas de 

37x25x3cm (cxlxa). unidade. 
WALEU 6,75 337,50 

64 500 papel dobradura, tamanho a4, cores variadas. unidade. RST 0,16 80,00 

69 40 

papel sulfite tamanho a4, medidas aproximadas 210x297mm, folha 
na cor azul, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda 
as normas iso 9001 e iso 14001, para aplicação em impressora laser e 

jato de tinta. pacote com 100 folhas. 

ALAFORM 3,38 135,20 

80 500 pilha alcalina, tamanho pequeno aa, 1,5v. unidade. MAXPRINT 1,50 750,00 

82 60 pincel atômico, 1100p, escrita grossa, recarregável, com tinta a base 
de álcool na cor verde. unidade. MASTERPRINT 3,16 189,60 

86 50 pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não 
recarregável, tinta especial na cor vermelha. unidade. MASTERPRINT 2,70 135,00 

Total de R$ 4.660,80 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 41/2016 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 Eletrônico sob nº 04/2016, homologado em 
01/03/2016.
Valor Homologado: R$ 57.407,90 (Cinquenta e sete mil quatrocentos e sete reais 
e noventa centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para 
todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: CASOLLI – LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

4 30 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da 
tampa metal, material da almofada esponja absorvente revestida de 
tecido, tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato 

retangular, medida interna útil 70x110mm, na cor verde. unidade. 

MASTERPRINT 2,74 82,20 

5 50 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da 
tampa metal, material da almofada esponja absorvente revestida de 
tecido, tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato 

retangular, medida interna útil 70x110mm, na cor vermelha. 
unidade. 

MASTERPRINT 2,74 137,00 

7 400 
apontador de lápis simples, com depósito retangular de plástico, 

cores sortidas, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. 
unidade. 

LEO 0,94 376,00 

13 600 bobina térmica, cor amarela, medidas de 79mmx30m (lxc), diâmetro 
de 55mm, tubete de 12mm, 1 (uma) via, modelo 80x30x1v. unidade. ALAFORM 3,54 2.124,00 

14 5.000 

bobina térmica, padrão termobank 62, medidas de 57mmx110m 
(lxc), gramatura de 60g/m², espessura de 62 micras, tubete de 

12mm, cor palha/salmão, preserva a impressão por 7 anos. 
unidade. 

ALAFORM 2,75 13.750,00 

20 300 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor verde, 
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa 

ventilada, comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a 
marca do fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado 

de 130,5mm, com esfera em tungstênio. unidade. 

BIC 0,69 207,00 

22 400 
caneta marca texto, material plástico fluorescente, ponta chanfrada, 

diâmetro da ponta 4mm, não recarregável,  gravado no corpo a 
marca do fabricante, tinta a base d’água na cor amarela. unidade. 

MASTERPRINT 1,18 472,00 

27 50 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor verde. unidade. 

JOCAR 2,37 118,50 

31 100 clips em aço, com tratamento anti-ferrugem, tamanho 2/0. caixa 
com 500grs. CHAPARRAU 6,96 696,00 

32 100 clips em aço, com tratamento anti-ferrugem, tamanho 4/0. caixa 
com 500grs. CHAPARRAU 6,97 697,00 

39 200 
estilete estreito, com trava, lâmina retrátil, corpo em material 

plástico, comprimento aproximado de 130mm, lâmina estreita de 
9mm, aplicação em escritório. unidade. 

MASTERPRINT 0,79 158,00 

40 200 
estilete largo, com trava, lâmina retrátil, corpo em material plástico, 

comprimento aproximado de 150mm, lâmina larga de 18mm, 
aplicação em escritório. unidade. 

MASTERPRINT 1,85 370,00 

42 400 fita adesiva, cor bege, material crepe, largura de 19mm, 
comprimento de 50m, aplicação multiuso. unidade. FITPEL 2,45 980,00 

43 400 fita adesiva, transparente, em polipropileno, largura de 12mm, 
comprimento no mínimo de 50m. unidade. FITPEL 0,64 256,00 

50 250 grampo galvanizado, tamanho 26/6, tratamento superficial 
niquelado. caixa com 5000 . MAKE 3,09 772,50 

55 1.200 

lápis preto, de grafite hb, nº 02, corpo em madeira com formato 
hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, 

medindo 7x175 mm, com marca do fabricante gravada no corpo do 
lápis. unidade. 

LEO 0,22 264,00 

57 200 

livro de ata, com 100 folhas, folhas brancas, sem margem e 
numeradas tipograficamente, com a primeira e a última folha 

suplementar em branco, material do miolo papel off-set 56g/m2, 
capa e contra capa papelão 1250g/m2 revestido de papel off-set 

120g/m2, medidas aproximadas de 300x217mm. unidade. 

SÃO 
DOMINGOS 4,53 906,00 

61 1.000 
papel casca de ovo, tamanho a4, dimensões aproximadas 

210x297mm, gramatura de 75g/m², para impressora a jato de tinta, 
laser e copiadora, na cor branca. unidade. 

OFF 0,14 140,00 

66 3.000 

papel sulfite tamanho a5 (210mm x148mm), folha branca, papel 
alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda as normas 

iso9001 e iso14001, para aplicação em impressora laser e jato de 
tinta. resma de com 500 folhas. 

AQUATRO 10,49 31.470,00 

67 200 

papel sulfite tamanho a4 (210mmx297mm), folha verde, papel 
alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda as normas 

iso9001 e iso14001, para aplicação em impressora laser e jato de 
tinta.pacote com 100 folhas. 

ALAFORM 3,38 676,00 

87 100 
porta clips em poliestireno, com tira magnética na borda do 

recipiente, facilitando o manuseio dos clips, cor fumê, medidas 
aproximadas de 6x5x3cm (axlxp). unidade. 

ACRIMET 5,22 522,00 

90 30 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com 

moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 
aproximadas de 80x100cm. unidade. 

SOUZA 54,59 1.637,70 

93 2.500 saco plástico, formato a4, com 4 furos, utilizado em pasta catálogo. 
unidade. DAC 0,07 175,00 

95 150 tesoura para uso escolar, ponta arredondada, lâminas em aço inox, 
cabo de material plástico anatômico colorido. unidade. MASTERPRINT 0,95 142,50 

96 50 tesoura para uso geral, com lâmina em aço inox, cabo em resina 
plástica, medida de 21cm. unidade MASTERPRINT 5,57 278,50 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 42/2016 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 Eletrônico sob nº 04/2016, homologado em 
01/03/2016.
Valor Homologado: R$ 38.010,00 (Trinta e oito mil e dez reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para 
todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: DISTRIBUIDORA TONIN MARCAS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 194/2015 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. 139/2015, homologado em 
16/06/2015.
Valor Homologado: R$ 3.720,00 (Três mil, setecentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de pneus e contratação de mão de 
obra para prestação de serviços de balanceamento, alinhamento e cambagem.
Empresa: Bolanho Pneus Ltda EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 379/2015 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. 177/15, homologado em 
15/09/2015.
Valor Homologado: R$ 87.240,88 (Oitenta e sete mil duzentos e quarenta reais 
oitenta e oito centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição 
de peças e prestação de serviços destinados à manutenção dos aparelhos das 
academias da primeira e terceira idades localizadas nas praças, parques e jardins 
públicos. 
Empresa: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA 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$) 

65 3.000 

papel sulfite tamanho a4, medidas aproximadas 210x297mm, folha na 
cor branca, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda as 
normas iso 9001 e iso 14001, para aplicação em impressora laser e jato 

de tinta. resma com 500 folhas. 

REPORT R$ 12,67 R$ 
38.018,40 

 

 
 
 

 Lote: 01 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
registrado 

Valor Total 
registrado 

1 8 Pneus 165/70 - R13 Dunlop/SP Touring 163,00 1.304,00 

 Lote: 02 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
registrado 

Valor Total 
registrado 

1 8 Pneus 175/70 - R13 Dunlop/SP Touring 168,00 1.344,00 

 Lote: 03 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
registrado 

Valor Total 
registrado 

1 16 
Serviços de balanceamento de 

rodas. 
Bolanho 12,00 192,00 

2 16 Serviços de alinhamento de rodas. Bolanho 30,00 480,00 

3 8 Serviços de cambagem Bolanho 50,00 400,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações - LOTE 01 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 6 

peso superior (multi exercitador) : em tubo de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 
1,50mm, disco flange em média 5 kg com 10mm de espessura e 860mm de diâmetro; 

coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 
30mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10mm; tubete em polietileno com 

tampão e arruela de acabamento grande com parafuso allen cabeça chapa 10 x 25 
zincado; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; 

rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150mm; diâmetro externo: 520mm; 
diâmetro interno: 250mm; medindo: 560mm de comprimento.   555,56    3.333,36  

2 4 

peso inferior (multi exercitador) : em tubo de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 
1,50mm, disco flange em média 5 kg com 10mm de espessura e 860mm de diâmetro; 

coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 
30mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10mm; tubete em polietileno com 

tampão e arruela de acabamento grande com parafuso allen cabeça chapa 10 x 25 
zincado; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; 

rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150mm; diâmetro externo: 520mm; 
diâmetro interno: 250mm; manopla pequena (luva) de borracha, na cor preta 

comprimento 130mm; diâmetro de 30 mm.   600,64    2.402,56  

3 3 

peso do supino(multi exercitador): em tubo de aço carbono de no mínimo 2"½ x 2mm, 
1"½ x 1.50mm; disco flange em média 5 kg com 10mm de espessura e 860mm de 

diâmetro; coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55mm; 
diâmetro de 30mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10mm; pintura a pó 

eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; parafuso para fixação 
sextavado de ferro 12 x 80 zincado e porca 12mm; bucha acetal branca, comprimento 

total 240mm, diâmetro do corpo 310mm, diâmetro da cabeça 370mm, abertura interna 
de 160mm com separador em metal.   297,82    893,46  

4 2 

garfo do supino (multi exercitador): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 
3,0mm; corte a laser; tampão de plástico; pintura a pó eletrostática com seis (06) 

banhos químicos sequenciais, solda mig, manopla pequena (luva) de borracha, na cor 
preta comprimento 130mm; diâmetro de 30mm; bucha acetal branca, comprimento 

total 240mm, diâmetro do corpo 310mm, diâmetro da cabeça 370mm, abertura interna 
de 160mm com separador em metal.   72,42    144,84  

5 1 

braço do supino (multi exercitador): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 
3,0mm; corte a laser; tampão de plástico; pintura a pó eletrostática com seis (06) 

banhos químicos sequenciais, solda mig; coxim de borracha, com parafuso central 
5/16 comprimento 55mm; diâmetro de 30mm e porca rebite com aba plana rosca 

interna de 10mm.   176,42    176,42  

6 3 

base (multi exercitador): em tubo de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 2mm, 1"1/2 x 
1,50mm; oblongo de 20 x 50 x 1,50mm; corte a laser; pintur a pó eletrostática com seis 
(06) banhos químicos sequenciais; orifícios para a fixação do equipamento (parabout), 
pinos maciços. medidas: comprimento de 2777 mm, altura de 1909mm e largura de 

1224 mm.   1.940,30    5.820,90  

7 3 

volante grande (multi exercitador / rotação vertical): em tubo de aço carbono de no 
mínimo 1" x 1,50; 3/4 x 1,50mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos 

químicos sequenciais; rolamento duplos blindado 6204 rs - largura: 140mm; diâmetro 
externo: 470mm; diâmetro interno: 300mm; tampão de metal de 2"3/16 parafuso 

sextavado de ferro 12 * 80 zincado; bola de resina preta - diâmetro de 500mm; 
abertura central para transpassar parafuso de fixação inferior de 100mm  e abertua 

superior de 150mm.   213,54    640,62  
8 1 barra do volante com eixo (multi exercitador / rotação vertical)   85,16    85,16  

9 37 
tubete (multi exercitador) : em polietileno 2 peças de 3 ¹/²' x 180mm com separador de 
3 ¹/²" x 50mm e arruela de acabamento pequeno com parafuso allen cabeça chapa 10 

x 25 zincado.   19,50    721,50  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 14.218,82    

Item Qtde Especificações - LOTE 02 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 2 

volante pequeno (alongador): em tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50mm com 
830mm de diâmetro; chapa torcida com pino elástico, cor preta, chapa 1"1/4 x 3/16; 

comprimento da chapa 95mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos 
químicos sequenciais; solda mig. 9 (com cruzeta e pino elástico em aço maciço).   119,46    238,92  

2 2 
aranha (alongador): em tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2,0mm, pintura a pó 

eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais, solda mig. medidas: alavanca 
superior 1050 mm de comprimento e alavanca inferior 1200 mm de comprimento.    372,30    744,60  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 983,52    

Item Qtde Especificações - LOTE 03 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 1 

base (simuladro de remo): em tubos de aço carbono de no m´nimo 2" x 2,0mm, pintura 
a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais, coxim de borracha, com 
parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 30mm e porca rebite com aba 

plana rosca interna de 10mm; solda mig, orifícios para fixação do equipamento 
(parabout).   248,06    248,06  

2 4 

braço (simuldor de remo): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 3,0mm; 
corte a laser; tampão de plástico; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos 

químicos sequenciais, solda mig, manopla pequena (luva) de borracha, na cor preta 
comprimento 130mm; diâmetro de 30mm, rolamentos duplos, parafuso para fixação 

na base sextavado de ferro 12 x 80 zincado e porca 12mm.    381,46    1.525,84  

 
 
 

Item Qtde Especificações - LOTE 01 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 6 

peso superior (multi exercitador) : em tubo de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 
1,50mm, disco flange em média 5 kg com 10mm de espessura e 860mm de diâmetro; 

coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 
30mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10mm; tubete em polietileno com 

tampão e arruela de acabamento grande com parafuso allen cabeça chapa 10 x 25 
zincado; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; 

rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150mm; diâmetro externo: 520mm; 
diâmetro interno: 250mm; medindo: 560mm de comprimento.   555,56    3.333,36  

2 4 

peso inferior (multi exercitador) : em tubo de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 
1,50mm, disco flange em média 5 kg com 10mm de espessura e 860mm de diâmetro; 

coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 
30mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10mm; tubete em polietileno com 

tampão e arruela de acabamento grande com parafuso allen cabeça chapa 10 x 25 
zincado; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; 

rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150mm; diâmetro externo: 520mm; 
diâmetro interno: 250mm; manopla pequena (luva) de borracha, na cor preta 

comprimento 130mm; diâmetro de 30 mm.   600,64    2.402,56  

3 3 

peso do supino(multi exercitador): em tubo de aço carbono de no mínimo 2"½ x 2mm, 
1"½ x 1.50mm; disco flange em média 5 kg com 10mm de espessura e 860mm de 

diâmetro; coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55mm; 
diâmetro de 30mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10mm; pintura a pó 

eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; parafuso para fixação 
sextavado de ferro 12 x 80 zincado e porca 12mm; bucha acetal branca, comprimento 

total 240mm, diâmetro do corpo 310mm, diâmetro da cabeça 370mm, abertura interna 
de 160mm com separador em metal.   297,82    893,46  

4 2 

garfo do supino (multi exercitador): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 
3,0mm; corte a laser; tampão de plástico; pintura a pó eletrostática com seis (06) 

banhos químicos sequenciais, solda mig, manopla pequena (luva) de borracha, na cor 
preta comprimento 130mm; diâmetro de 30mm; bucha acetal branca, comprimento 

total 240mm, diâmetro do corpo 310mm, diâmetro da cabeça 370mm, abertura interna 
de 160mm com separador em metal.   72,42    144,84  

5 1 

braço do supino (multi exercitador): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 
3,0mm; corte a laser; tampão de plástico; pintura a pó eletrostática com seis (06) 

banhos químicos sequenciais, solda mig; coxim de borracha, com parafuso central 
5/16 comprimento 55mm; diâmetro de 30mm e porca rebite com aba plana rosca 

interna de 10mm.   176,42    176,42  

6 3 

base (multi exercitador): em tubo de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 2mm, 1"1/2 x 
1,50mm; oblongo de 20 x 50 x 1,50mm; corte a laser; pintur a pó eletrostática com seis 
(06) banhos químicos sequenciais; orifícios para a fixação do equipamento (parabout), 
pinos maciços. medidas: comprimento de 2777 mm, altura de 1909mm e largura de 

1224 mm.   1.940,30    5.820,90  

7 3 

volante grande (multi exercitador / rotação vertical): em tubo de aço carbono de no 
mínimo 1" x 1,50; 3/4 x 1,50mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos 

químicos sequenciais; rolamento duplos blindado 6204 rs - largura: 140mm; diâmetro 
externo: 470mm; diâmetro interno: 300mm; tampão de metal de 2"3/16 parafuso 

sextavado de ferro 12 * 80 zincado; bola de resina preta - diâmetro de 500mm; 
abertura central para transpassar parafuso de fixação inferior de 100mm  e abertua 

superior de 150mm.   213,54    640,62  
8 1 barra do volante com eixo (multi exercitador / rotação vertical)   85,16    85,16  

9 37 
tubete (multi exercitador) : em polietileno 2 peças de 3 ¹/²' x 180mm com separador de 
3 ¹/²" x 50mm e arruela de acabamento pequeno com parafuso allen cabeça chapa 10 

x 25 zincado.   19,50    721,50  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 14.218,82    

Item Qtde Especificações - LOTE 02 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 2 

volante pequeno (alongador): em tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50mm com 
830mm de diâmetro; chapa torcida com pino elástico, cor preta, chapa 1"1/4 x 3/16; 

comprimento da chapa 95mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos 
químicos sequenciais; solda mig. 9 (com cruzeta e pino elástico em aço maciço).   119,46    238,92  

2 2 
aranha (alongador): em tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2,0mm, pintura a pó 

eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais, solda mig. medidas: alavanca 
superior 1050 mm de comprimento e alavanca inferior 1200 mm de comprimento.    372,30    744,60  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 983,52    

Item Qtde Especificações - LOTE 03 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 1 

base (simuladro de remo): em tubos de aço carbono de no m´nimo 2" x 2,0mm, pintura 
a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais, coxim de borracha, com 
parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 30mm e porca rebite com aba 

plana rosca interna de 10mm; solda mig, orifícios para fixação do equipamento 
(parabout).   248,06    248,06  

2 4 

braço (simuldor de remo): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 3,0mm; 
corte a laser; tampão de plástico; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos 

químicos sequenciais, solda mig, manopla pequena (luva) de borracha, na cor preta 
comprimento 130mm; diâmetro de 30mm, rolamentos duplos, parafuso para fixação 

na base sextavado de ferro 12 x 80 zincado e porca 12mm.    381,46    1.525,84  

3 1 

banco (simulador de remo): em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2,0mm; corte 
a laser; tampão de metal de 2"; banco anatômico estampado e arredondado sem 

quinas; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais, coxim de 
borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 30mm e porca 

rebite com aba plana rosca interna de 10mm; solda mig, orifícios para a fixação do 
equipamento (parabout).   343,49    343,49  

4 1 
tubo de junção (simulador de remo): em tubo de aço carbono de no mínimo 1" 1/2 x 
1,50mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; solda 

mig.   24,50    24,50  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.141,89    

Item Qtde Especificações - LOTE 04 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 12 

braço direito / esquerdo (esqui): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 
1,50m, com 1" x 2mm; rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150mm; 

diâmetro externo: 520mm; diâmetro interno: 250mm; bucha acetal branca, 
comprimento total 240mm, diâmetro do corpo 310mm, diâmetro da cabeça 370mm, 
abertura interna de 160mm com separador em metal; pintura a pó eletrostática com 

seis (06) banhos químicos sequenciais; solda mg; manopla pequena (luva) de borracha, 
na cor preta comprimento 130mm; diâmetro de 30mm; medidas: 1500 mm de 

comprimento.   127,30    1.527,60  

2 3 

parte traseira (esqui): em tubos de aço carbono de no mínimo 1"1/2 x 1,50m, com 1" x 
2mm; rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150mm; diâmetro externo: 

520mm; diâmetro interno: 250mm; bucha acetal branca, comprimento total 240mm, 
diâmetro do corpo 310mm, diâmetro da cabeça 370mm, abertura interna de 160mm 
com separador em metal; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos 
sequenciais; solda mg; coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 

55mm; diâmetro de 30mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10mm. 
medidas: 800 mm de comprimento.   116,52    349,56  

3 1 
pé (esqui): em metalão de 30 x 50 x 2mm; chapa anti-derrapante de 3mm com 340mm 
de comprimento e 140mm de largura; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos 

químicos sequenciais; solda mig. medidas: 1003mm de comprimento.   113,62    113,62  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 1.990,78    

Item Qtde Especificações - LOTE 05 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 21 

pé (simulador de caminhada) em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; chapa 
em aço carbono de 2mm estampada perfurada anatômica com 340mm de comprimento 

e 140mm de largura; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos 
sequenciais; solda mig; rolamento duplos blindado 6206 rs - largura: 160mm; 
diâmetro externo: 620mm; diâmetro interno: 300mm. medidas: 1150mm de 

comprimento.   208,64    4.381,44  

2 1 

base dupla (simulador de caminhada) : em tubos de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 
2mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; solda mig; 

oríficios para a fixação do equipamento (parabout); pinos maciços; especificações 
musculares em baixo relevo em inox.   1.308,24    1.308,24  

3 1 

base tripla (simulador de caminhada) : em tubos de aço carbono de no mínimo 2"1/2 x 
2mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; solda mig, 

orifícios para a fixação do equipamento (parabout); pinos maciços; especificações 
musculares em baixo relevo em inox.   1.869,74    1.869,74  

4 1 
barra de apoio frontal dupla (simulador de caminhada) : em tubos de aço carbono de 
no mínimo 2"1/2 x 2mm; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos 

sequenciais, solda mig.   49,58    49,58  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 7.609,00    

Item Qtde Especificações - LOTE 06 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 4 

pé (surf) : em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; chapa em aço carbono de 
no mínimo 2" x 2mm; chapa em aço carbono de 2mm estampada perfurada anatômica 
com 340mm de comprimeto e 280mm de largura; pintura a pó eletrostática com seis 
(06) banhos químicos sequenciais; solda mig; rolamento duplos blindado 6206 rs - 

largura: 160mm; diâmetro externo: 620mm; diâmetro interno: 300mm. medidas: 1200 
mm de comprimento.   254,70    1.018,80  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 1.018,80    

Item Qtde Especificações - LOTE 07 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 5 

banco (pressão de pernas): em tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; chapa 
estampada e arredondados com chapa de no mínimo 2mm sem quinas; cortes a laser; 

pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; rolamentos 
duplos blindado 6205 rs - largura: 150mm; diâmetro externo: 520mm; diâmetro 

interno: 250mm. medidas: 2220mm de comprimento.   506,56    2.532,80  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.532,80    

Item Qtde Especificações - LOTE 08 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 3 

braço (remada sentada): em tubos de aço carbono de no mínimo 1" 1/2 x 3,0mm; corte 
a laser; carga máxima de 10 kg (total) com 10m de espessura e 860mm de diâmetro; 

tampão de plástico; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos 
sequenciais, solda mig, manopla pequena (luva) de borracha, na cor preta 

comprimento 130mm; diâmetro de 30mm, rolamentos duplos, parafuso para fixação 
na base sextavado de ferro 12 x 80 zincado e porca 12mm.   235,1000    705,3000  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 705,30    

Item Qtde Especificações - LOTE 09 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 2 cesto (lixeira): em chapa perfurada nº 18 furo, 8mm, redondo 320 x 320 boca; pintura 
a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; solda mig.   147,00    294,00  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 294,00    

Item Qtde Especificações - LOTE 10 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 11 
assento (banco de praça): em tubos de aço carbono 1.020; 1"1/2 x 1,50mm; 3/4 x 

1,50mm; chapa lateral e central 3mm cortada a laser; pintura a pó eletrostática; solda 
mig.   221,38    2.435,18  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.435,18    

Item Qtde Especificações - LOTE 11 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 3 

peso frontal: em tubo de aço carbono de 1"½ x 1.50 mm, disco flange em média 5 kg; 
coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 30 
mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10 mm; tubete em polietileno com 
tampão e arruela de acabamento grande com parafuso allen cabeça chapa 10 x 25 

zincado; pintura a pó eletrostática; rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150 
mm; diâmetro externo: 520 mm; diâmetro interno: 250 mm   310,56    931,68  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 931,68    

Item Qtde Especificações - LOTE 12 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 1 peso lateral   387,99    387,99  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 387,99    

Item Qtde Especificações - LOTE 13 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 45 rolamento blindado 6201 rs (multi exercitador / simulador de cavalgada / remada 
sentada / esqui) - largura 10mm diâmetro externo: 32mm; diâmetro interno: 12mm   4,85    218,25  

2 38 rolamento blindado 6204 rs (multi exercitador / rotação vertical / rotação dupla 
diagonal) - largura: 14 mm; diâmetro externo: 47mm; diâmetro interno: 20mm.   5,78    219,64  

3 250 
rolamento blindado 6205 rs - (multi exercitador / esqui / simulador de cavalgada / 
pressão de pernas) - largura: 15 mm; diâmetro externo: 52 mm; diâmetro interno: 

25mm.   5,97    1.492,50  

4 92 rolamento blindado 6206 rs - (simulador de caminhada, surf) - - largura: 16 mm; 
diâmetro externo: 62mm; diâmetro interno: 30 mm.   10,29    946,68  

5 2 rolamento blindado 6010 rs - (carrossel)   17,64    35,28  
6 2 rolamento blindado 32010 rs - (carrossel)   47,00    94,00  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.006,35    

Item Qtde Especificações - LOTE 14 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 100 tampão de acabamento: em polietileno resistente de 1¹ ¹/ ² cor preto.   4,70    470,00  

2 30 
tampão de metal de 2"1/4 (volantes: multi exercitador / rotação vertical / rotação 

dupla diagonal) em metal arredondado sem quinas; pintura a pó eletrostática com seis 
(06) banhos químicos sequenciais.   12,59    377,70  

3 17 
tampão de metal de 3"1/2 (bases: alongador / surf / pressão de pernas / rotação 

vertical / rotação dupla diagonal): em metal arredondado sem quinas; pintura a pó 
eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais.   15,58    264,86  

4 130 tampão de metal de 2"1/2 (esqui / placa orientativa): em metal arredondado sem 
quinas; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais.   9,40    1.222,00  

5 37 tampão de metal de 2" (simulador de cavalgada): em metal arredondado sem quinas; 
pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais.   10,68    395,16  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.729,72    

Item Qtde Especificações - LOTE 15 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 336 
manopla pequena (remada sentada / esqui / simulador de cavalgada / multi 

exercitador) em borracha flexível resistente, na cor preta comprimento 130mm; 
diâmetro externo de 30mm diâmetro interno de 26mm.   3,03    1.018,08  

2 116 
manopla grande (pressão de pernas / simulador de cavalgada) : em borracha flexível 

resistente, na cor preta comprimento 133 mm, diâmetro externo de 66 mm e diâmetro 
interno de 48mm.   11,66    1.352,56  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.370,64    

Item Qtde Especificações - LOTE 16 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 30 
arruela para acabamento pequena (multi exercitador / esqui) : em polietileno resistente 

com 34,5mm de diâmetro externo, 20mm de espessura; cor preta; parafuso allen 
zincado 10 x 20.   4,80    144,00  

2 7 
arruela para acabamento grande (surf / simulador de caminhada / multi exercitador / 
esqui) : em polietileno resistente com 53mm de diâmetro externo, 27mm de espessura 

cor preta; parafuso allen zincado 10x20.   5,78    40,46  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 184,46    

Item Qtde Especificações - LOTE 17 Valor Valor 
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Item Qtde Especificações - LOTE 09 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 2 cesto (lixeira): em chapa perfurada nº 18 furo, 8mm, redondo 320 x 320 boca; pintura 
a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais; solda mig.   147,00    294,00  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 294,00    

Item Qtde Especificações - LOTE 10 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 11 
assento (banco de praça): em tubos de aço carbono 1.020; 1"1/2 x 1,50mm; 3/4 x 

1,50mm; chapa lateral e central 3mm cortada a laser; pintura a pó eletrostática; solda 
mig.   221,38    2.435,18  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.435,18    

Item Qtde Especificações - LOTE 11 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 3 

peso frontal: em tubo de aço carbono de 1"½ x 1.50 mm, disco flange em média 5 kg; 
coxim de borracha, com parafuso central 5/16 comprimento 55 mm; diâmetro de 30 
mm e porca rebite com aba plana rosca interna de 10 mm; tubete em polietileno com 
tampão e arruela de acabamento grande com parafuso allen cabeça chapa 10 x 25 

zincado; pintura a pó eletrostática; rolamentos duplos blindado 6205 rs - largura: 150 
mm; diâmetro externo: 520 mm; diâmetro interno: 250 mm   310,56    931,68  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 931,68    

Item Qtde Especificações - LOTE 12 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 1 peso lateral   387,99    387,99  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 387,99    

Item Qtde Especificações - LOTE 13 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 45 rolamento blindado 6201 rs (multi exercitador / simulador de cavalgada / remada 
sentada / esqui) - largura 10mm diâmetro externo: 32mm; diâmetro interno: 12mm   4,85    218,25  

2 38 rolamento blindado 6204 rs (multi exercitador / rotação vertical / rotação dupla 
diagonal) - largura: 14 mm; diâmetro externo: 47mm; diâmetro interno: 20mm.   5,78    219,64  

3 250 
rolamento blindado 6205 rs - (multi exercitador / esqui / simulador de cavalgada / 
pressão de pernas) - largura: 15 mm; diâmetro externo: 52 mm; diâmetro interno: 

25mm.   5,97    1.492,50  

4 92 rolamento blindado 6206 rs - (simulador de caminhada, surf) - - largura: 16 mm; 
diâmetro externo: 62mm; diâmetro interno: 30 mm.   10,29    946,68  

5 2 rolamento blindado 6010 rs - (carrossel)   17,64    35,28  
6 2 rolamento blindado 32010 rs - (carrossel)   47,00    94,00  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.006,35    

Item Qtde Especificações - LOTE 14 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 100 tampão de acabamento: em polietileno resistente de 1¹ ¹/ ² cor preto.   4,70    470,00  

2 30 
tampão de metal de 2"1/4 (volantes: multi exercitador / rotação vertical / rotação 

dupla diagonal) em metal arredondado sem quinas; pintura a pó eletrostática com seis 
(06) banhos químicos sequenciais.   12,59    377,70  

3 17 
tampão de metal de 3"1/2 (bases: alongador / surf / pressão de pernas / rotação 

vertical / rotação dupla diagonal): em metal arredondado sem quinas; pintura a pó 
eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais.   15,58    264,86  

4 130 tampão de metal de 2"1/2 (esqui / placa orientativa): em metal arredondado sem 
quinas; pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais.   9,40    1.222,00  

5 37 tampão de metal de 2" (simulador de cavalgada): em metal arredondado sem quinas; 
pintura a pó eletrostática com seis (06) banhos químicos sequenciais.   10,68    395,16  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.729,72    

Item Qtde Especificações - LOTE 15 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 336 
manopla pequena (remada sentada / esqui / simulador de cavalgada / multi 

exercitador) em borracha flexível resistente, na cor preta comprimento 130mm; 
diâmetro externo de 30mm diâmetro interno de 26mm.   3,03    1.018,08  

2 116 
manopla grande (pressão de pernas / simulador de cavalgada) : em borracha flexível 

resistente, na cor preta comprimento 133 mm, diâmetro externo de 66 mm e diâmetro 
interno de 48mm.   11,66    1.352,56  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.370,64    

Item Qtde Especificações - LOTE 16 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 30 
arruela para acabamento pequena (multi exercitador / esqui) : em polietileno resistente 

com 34,5mm de diâmetro externo, 20mm de espessura; cor preta; parafuso allen 
zincado 10 x 20.   4,80    144,00  

2 7 
arruela para acabamento grande (surf / simulador de caminhada / multi exercitador / 
esqui) : em polietileno resistente com 53mm de diâmetro externo, 27mm de espessura 

cor preta; parafuso allen zincado 10x20.   5,78    40,46  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 184,46    

Item Qtde Especificações - LOTE 17 Valor Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Total (R$) 

1 9 parabolt zincado 10 x 70 com arruela lisa zincada.   5,78    52,02  
    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 52,02    

Item Qtde Especificações - LOTE 18 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 92 
coxim de borracha: em borracha : em borracha injetada resistente com parafuso 

central 5/16 comprimento 55mm; diâmetro de 30mm e porca rebite com aba plana 
rosca interna de 10mm.   17,54    1.613,68  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 1.613,68    

Item Qtde Especificações - LOTE 19 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 3 parafuso em aço 12 x 80: zincado com orca e arruela.   2,59    7,77  
2 5 parafuso em aço allen: 12 x 70 zincado.   5,10    25,50  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 33,27    

Item Qtde Especificações - LOTE 20 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 8 adesivo (frente): brilho 2000 x 1000, contendo todos os aparelhos com especificações 
de musculatura envolvida e a logomarca da empresa ou prefeitura.   161,70    1.293,60  

2 7 
adesivo (verso) : brilho 2000 x 1000, e os seguintes dizeres: "uso preferencial por 

pessoa idosa" e "idade mínima recomendada 14 anos" , deverá ainda, fazer referência à 
importância do alongamento.   161,70    1.131,90  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.425,50    

Item Qtde Especificações - LOTE 21 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 938 bucha acetal: comprimento total 240mm, diâmetro do corpo 310mm, diâmetro da 
cabeça 370 mm, abertura interna de 160 mm com separador em metal.   6,46    6.059,48  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 6.059,48    

Item Qtde Especificações - LOTE 22 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 36 

serviço de substituição das peças, acessórios, suprimentos dos equipamentos, 
reajustes das peças e equipamentos, recuperação de peças danificadas, serviço de 
solda, retoques de pintura, tratamento nas áreas com ferrugem, higienização dos 

equipamentos, lubrificação, limpeza da área destinada aos equipamentos, limpeza das 
placas e recolhimentos dos resíduos (lixos) na área destinada aos equipamentos.   931,00  

  
33.516,00  

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 33.516,00    
    TOTAL GLOBAL R$ 87.240,88    

   
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 486/2015 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 352/2015, homologado em 
14/12/2015.
Valor Homologado: R$ 18.250,00 (Dezoito mil duzentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Kits para teste rápido de 
detecção de dengue a ser utilizado no Centro de Testagem e Aconselhamento da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS 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 Valor Total 
1 50 kit de teste rápido de dengue igg/igm. caixa com 25 unidades. WAMA R$ 198,00 R$ 9.900,00 
2 50 kit de teste rápido de dengue ns-1. caixa com 25 unidades. WAMA R$ 167,00 R$ 8.350,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 146/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAR-
MACÊUTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodo-
via Itapira-Lindóia, Km 14, Bairro Ponte Preta, na cidade de Itapira, Estado de 
São Paulo, CEP 13974-900, telefone (19) 3863-9470, inscrita no CNPJ sob nº 
44.734.671/0001-51.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
49.422,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 217/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S.A, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rodovia BR 476, Km 15, Bairro Thomaz Co-
elho, CEP 83.707-440, telefone (43) 3338-6100, na cidade de Araucária, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.602.199/0157-30.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 38/2015.
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de Recargas de Gás - GLP, 
para atendimento de Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/04/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 258/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Pioneiro Paschoal Lourenceti, 259, 
Fundos, Parque Industrial II, CEP 87.065-210, telefone (44) 3266-1022, na cida-
de de Maringá, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.771.770/0001-
91.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 245/2015.
OBJETO: Aquisição de aparelhos de barbear e materiais de higiene pessoal para 
bebês.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.775,00 (Três mil setecentos e setenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 273/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
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to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida dos Estudantes, 2230, 
Jardim Boa Vista II, CEP 86200-000, telefone (43) 3158-1060, na cidade de 
Ibiporã, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.108.407/0001-50. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 49,20 
(Quarenta e nove reais e vinte centavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/06/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 326/2016 - LCT-PMC

Republicado por Incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa COPROLEI - COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA LEITE DE SOJA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Projetada B, 29, Jardim Imperial, na cidade de Mandaguari, estado 
do Paraná, CEP 86.975-000, telefone (44) 3233-7847, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 74.150.665/0001-18. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 360/2015.
OBJETO: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e embala-
deira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de leite de soja 
para distribuição gratuita.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.736,00 (Treze mil setecentos e trinta e seis reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 327/2016 - LCT-PMC

Republicado por Incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Conselheiro Olegá-
rio, 332, na cidade de Vila Anastácio, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, CEP 05.093-040, telefone (11) 3644-6080, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.779.095/0001-32. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 360/2015.
OBJETO: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e embala-
deira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de leite de soja 
para distribuição gratuita.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.610,00 (Três mil seiscentos e dez reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 331/2016 - LCT-PMC

Republicado por Incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa JOSÉ CARLOS RONDONI - ME, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede à Rua Tiradentes, 1056, CEP 87.200-000, 
telefone (44) 9918-9069, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
14.551.116/0001-23. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 98/2015.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura em ge-
ral, aplicação de massa corrida, textura, grafiato nas treze Escolas, doze Centros 
de Educação Infantil, CAE, Biblioteca, NTM e Indústria do Conhecimento, aon-
de serão feito reparos, modificações e manutenção dos prédios acima citados.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
24.530,40 (Vinte e quatro mil quinhentos e trinta reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/05/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 340/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRES-
SÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Tibiriçá, 
582, Jardim América, CEP 16071-000, telefone (18) 3693-1312/3301-8207, 
na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
17.742.309/0001-50. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 336/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados 
em impressão a laser visando a confecção, para o exercício fiscal de 2016, de 
carnês de IPTU, ALVARÁ e ISSQN com código de barras padrão FEBRABAN.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
26.150,00 (Vinte e seis mil cento e cinquenta reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/04/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 342/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa FELIX ENGENHARIA ELETRICA LTDA 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Brasil, 800, Zona 08, 
CEP 87050-465, telefone (44) 3222-1250, na cidade de Maringá, Estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.612.074/0001-90. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Concor-
rência Pública nº 07/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos complementares 
como projeto estrutural (concreto armado e estrutura metálica), projeto elétrico, 
telefônico, SPDA (sistema de proteção contra descarga elétrica), lógica, projeto 
hidrossanitário e projeto de prevenção contra incêndio.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
16.640,95 (Dezesseis mil seiscentos e quarenta reais noventa e cinco centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/09/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 343/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CONCORDIA ENGENHARIA E TECNO-
LOGIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 29 
de Julho, 141 , sala 21, Centro, CEP 89700-000, telefone (49) 3444-5749, na 
cidade de Concordia, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
13.697.820/0001-26. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Concor-
rência Pública nº 07/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos complementares 
como projeto estrutural (concreto armado e estrutura metálica), projeto elétrico, 
telefônico, SPDA (sistema de proteção contra descarga elétrica), lógica, projeto 
hidrossanitário e projeto de prevenção contra incêndio.

 
Item Qtde Especificações Valor Unitário  Valor Total  
01 5.641 elaboração de projeto elétrico, telefônico spda, lógica (m²)  R$ 2,95 R$ 16.640,95 
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Item Qtde Especificações Valor Unitário  Valor Total  

02 3.000 elaboração de projeto estrutural, (concreto armado e estrutura metálica) m² R$ 4,45 R$ 13.350,00 

03 3.000 elaboração de projeto hidrossanitário (m²) R$ 3,10 R$ 9.300,00 

04 20.709 elaboração de projeto de prevenção contra incêndio (m²) R$ 2,75 R$ 56.949,75 

 VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
79.599,75 (Setenta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e setenta e 
cinco centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/09/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 344/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. 
Emilio Johnson, 547, Vila Santa Terezinha, CEP 83501-000, telefone (41) 3354-
1001, na cidade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 07.626.776/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 06/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento 
Municipal (aspirador de secreção; biombo; desfibrilador; longarina; papagaio; 
entre outros).

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.573,67 (Sete mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 345/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNO-
LÓGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Nova Esperança, 920, Bairro Emiliano Perneta, CEP 83.324-400, telefone (41) 
3039-9917, na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 06.127.890/0001-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 06/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento 
Municipal (aspirador de secreção; biombo; desfibrilador; longarina; papagaio; 
entre outros).

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.595,00 (Um mil quinhentos e noventa e cinco reais)..  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 346/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Av. Gaturamo, 100, Jardim Primavera, 
CEP 86.702-001, telefone (43) 3056-2332, na cidade de Arapongas, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.478.140/0001-34.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 06/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento 
Municipal (aspirador de secreção; biombo; desfibrilador; longarina; papagaio; 

 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

2 1 balança antropométrica adulto mecânica.conforme termo de 
referência anexo ao processo. WRLMY / 110CH R$ 859,98 R$ 859,98 

3 2 biombo.conforme termo de referência anexo ao processo. MS / 
MS-211 R$ 278,00 R$ 556,00 

4 1 braçadeira para injeção endovenosa.conforme termo de 
referência anexo ao processo. 

RENASCER / 
RN13001/ 

80430259009 
R$ 87,69 R$ 87,69 

8 1 desfibrilador externo automático (dea) portátil.conforme termo de 
referência anexo ao processo. 

CMOS DRAKE/LIFE 400 
FUTURA / 80058130008 

R$ 
6.070,00 

R$ 
6.070,00 

 

 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 

6 1 Carro de emergência. Conforme termo de referência anexo ao processo CONKAST  R$ 1.595,00 R$ 1.595,00 
 

entre outros).

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.075,53 (Um mil setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 347/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Dias de Castro, 118, 
Vila São José, CEP 13.224,360, telefone (11) 4595-5894, na cidade de Várzea 
Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.835.506/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 06/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento 
Municipal (aspirador de secreção; biombo; desfibrilador; longarina; papagaio; 
entre outros).

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.199,00 (Dois mil cento e noventa e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 348/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARA-
NÁ, com sede à Rua Delegado Leopoldo Belczak, 2881, Loja 01, CEP 82.810-
060, Capao da Imbuia, Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
76.031.467/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Ine-
xigibilidade nº 42/2016.
OBJETO: Contratação da Federação de Atletismo do Paraná para participação 
dos atletas do Município de Cianorte nas competições oficiais realizadas no Es-
tado.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de março de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 357/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S.A, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rodovia BR 476, Km 15, Bairro Thomaz Co-
elho, CEP 83.707-440, telefone (43) 3338-6100, na cidade de Araucária, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.602.199/0157-30.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 38/2015.
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de Recargas de Gás - GLP, 
para atendimento de Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.700,00 (Um mil e setecentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/04/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Março de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 

7 7 Comadre tipo pá. Conforme termo de referência anexo ao processo FONTINOX R$ 83,99 R$ 587,93 
10 8 Papagaio. Conforme termo de referência anexo ao processo FONTINOX R$ 60,95 R$ 487,60 

 

 
Item Qtde Especificações Marca/Modelo Valor Unitário Valor Total 

9 10 longarina de 03 (três) lugares  conforme termo de referência 
anexo ao processo. 

FORTE ROCHA/ 
BELLA R$ 219,90 R$ 2.199,00 

 



Órgão Oficial Nº 0733                         Segunda-feira, 14 de Março de 2016                                  Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

7
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 373/2016 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A P FERRAREZE COMERCIO - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 772, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-2053, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 11.489.046/0001-32.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 335/2015.
OBJETO: Aquisição de toner e cartuchos de tinta para impressoras, para a Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
20.705,00 (Vinte mil setecentos e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 378/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jordão, 402, CEP 
87.200-000, telefone (44) 8811-8620, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.199.454/0001-97.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 09/2016.
OBJETO: Contratação da empresa para prestação de serviços de viagens de es-
gotamento de fossa e corte de gramas nas SMEC; bibliotecas; escolas munici-
pais e centros municipais de educação infantil de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
119.250,00 (Cento e dezenove mil duzentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 379/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa J S AUTO CENTER LTDA ME, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede à Avenida São Paulo 308, CEP 87.200-396, 
telefone (44) 3631-7902, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 11.973.501/0001-70.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 39/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar Serviços de lavagem de veículos 
leves das Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.730,00 (Dois mil setecentos e trinta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/04/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 42/2016 - Processo 99/2016

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a Federação de Atletismo do Paraná 
para participação dos atletas do Município de Cianorte nas competições oficiais 
realizadas no Estado, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 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 01 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 42/2016 - Processo 99/2016

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a Federação de Atletismo do Paraná 
para participação dos atletas do Município de Cianorte nas competições oficiais 
realizadas no Estado, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 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 01 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
004/2016, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 34/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para todas as 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: ANA PAULA 
TAVELLA MACHADO DOS SANTOS – ME como vencedora dos itens 
01-06-08-09-11-12-15-16-17-18-19-21-23-24-25-26-28-29-41-45-46-48-49-
51-52-53-54-56-58-60-62-63-68-70-71-72-73-74-75-76-77-78-81-83-84-85-
88-89-91-92-94-97-98-99-100-101, no valor total de R$ 40.669,45 (Quarenta 
mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); TINELLI LI-
VRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora dos 02-03-10-30-33-34-
35-36-37-38-44-47-59-64-69-80-82-86, no valor total de R$ 4.660,80 (Quatro 
mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos); CASOLLI – LIVRARIA E 
PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 04-05-07-13-14-20-22-27-
31-32-39-40-42-43-50-55-57-61-66-67-87-90-93-95-96, no valor total de R$ 
57.407,90 (Cinquenta e sete mil quatrocentos e sete reais e noventa centavos); 
DISTRIBUIDORA TONIN MARCAS LTDA - EPP como vencedora do item 
65, no valor total de R$ 38.010,00 (Trinta e oito mil e dez reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Março de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE ANULAÇÃO PARCIAL DE HOMOLOGAÇÃO 

Referente à Licitação nº 92/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 
164/2015, concernente ao Registro de Preços visando à Aquisição de medi-
camentos para distribuição gratuita na rede básica de saúde do Município de 
Cianorte.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – A anulação parcial da adjudicação e da homologação do objeto da licitação 
da empresa SEMER MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA LTDA – EPP referente aos itens 1,2,3,4,5,7,9,14,15,16,17,18 e 
19 no valor total de R$ 34.780,00 (trinta e quatro mil setecentos e oitenta reais).
II – A adjudicação e homologação dos itens acima para as empresas segun-
do classificadas: Beluco Metalúrgica Ltda Epp, como vencedora dos itens 
1,2,3,9,14,15,16,17,18 e 19 no valor total de R$ 18.890,00 (dezoito mil oito-
centos e noventa reais) e KIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA 
como vencedora dos itens 4,5 e 7 no valor total de R$ 15.890,00 (quinze mil e 
oitocentos e noventa reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
263/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ORIUNDO DA LICITA-
ÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2015.
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de di-
reito Público com sede no Centro Cívico, n° 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir 
Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade RG no 1.554.531-3 SSP/
PR, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
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COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua da Saudade, 45-A, Campo do Mogiana, CEP 37701-
331, telefone (19) 3522-5800, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas 
Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 67.729.178/0004-91, neste ato representada por 
sua procuradora, a Sra. Alessandra Fernanda Rigo, portadora da Cédula de Iden-
tidade RG nº 40.693.871-44 SSP/SP e do CPF nº 369.371.578-51, residente e 
domiciliado em Poços de Caldas/MG.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor do item 111 desta 
ata, para a quantidade ainda não contratada, conforme demonstrado no quadro 
abaixo:

Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da ata 
de registro de preços ora aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquela, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de fevereiro de 2016.

               Alessandra Fernanda Rigo    Claudemir Romero Bongiorno
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA      Prefeito
                        Contratada                         Contratante
  
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 324/2015 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ONÇA CONSTRUÇÕES 
LTDA ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CON-
CORRÊNCIA Nº 02/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Onça Construções Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antô-
nio Alves Massaneiro 490, Edifício Santa Clara, 2º Andar, Sala 08, CEP: 85.812-
090, na cidade de Cascavel, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.468.348/0001-50, 
neste ato representada pela Sra. Patrícia Pereira Borges, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 12.654.502-9 e do CPF nº 488.972.304-82, residente e domi-
ciliada em Cascavel.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução tendo 
início em 05/03/2016 e término em 04/05/2016 e de vigência tendo início em 
05/05/2016 e término em 04/07/2016.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de março de 2016.

 Patrícia Pereira Borges Claudemir Romero Bongiorno
              Onça Construções Ltda             Prefeito Municipal
       Contratada                                    Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 324/2015 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ONÇA CONSTRUÇÕES 
LTDA ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CON-
CORRÊNCIA Nº 02/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Onça Construções Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antô-
nio Alves Massaneiro 490, Edifício Santa Clara, 2º Andar, Sala 08, CEP: 85.812-
090, na cidade de Cascavel, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.468.348/0001-50, 
neste ato representada pela Sra. Patrícia Pereira Borges, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 12.654.502-9 e do CPF nº 488.972.304-82, residente e domi-
ciliada em Cascavel.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução tendo 
início em 05/03/2016 e término em 04/05/2016 e de vigência tendo início em 
05/05/2016 e término em 04/07/2016.

 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Unitário 

Reajustado 
Valor Total  

111 1800 
ibuprofeno 50mg/ml suspensão. frasco 

com no mínimo 30ml. 
NATULAB R$ 0,89 R$ 0,98 R$ 1.764,00 

 

Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de março de 2016.

    Patrícia Pereira Borges Claudemir Romero Bongiorno
 Onça Construções Ltda                Prefeito Municipal
        Contratada                                       Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSULFARMA – IN-
FORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA - EPP, ORIUNDO INEXI-
GIBILIDADE Nº 43/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CONSULFARMA – INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Praça Padre Cassemiro 
Chichon, 407, Jardim Maria Luiza, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, 
CEP 85.819-535, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.191.328/0001-20, neste ato 
representada pelos seus sócios administradores, os senhores: Paulo Luiz Alves 
Magnus, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.015.314.292 SSP/RS e do 
CPF nº 336.365.320-49 e Luciano Magnus Regus, portador da Cédula de Identi-
dade RG nº 1.037.356.167 SSP/RS e do CPF nº 633.745.520-72. 
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência e execu-
ção por 12 meses, com início em 03/02/2016 e término em 02/02/2017. 
Cláusula Segunda:
Reajusta-se o valor mensal do Item 1 de R$ 5.108,79 (cinco mil, cento e oito 
reais e setenta e nove centavos) para R$ 5.668,71 (cinco mil, seiscentos e ses-
senta e oito reais e setenta e um centavos) e do Item 2 de R$ 103,96 (cento e três 
reais e noventa e seis centavos) para R$ 115,35 (cento e quinze reais e trinta e 
cinco centavos).
Cláusula Terceira:
Pela prorrogação e reajuste acrescenta-se ao contrato o valor atualizado de R$ 
91.094,52 (noventa e um mil, noventa e quatro reais e cinquenta e dois centa-
vos).
Cláusula Quarta: 
Dotação orçamentária: 
08.03.10.302.0007.2.050 – Manutenção do Pronto Atendimento Municipal - 
Fonte 303 – Despesa 2552 e 2553.
08.02.10.301.0007.2.048 – Manutenção de Postos de Saúde do Município - Fon-
te 303 – Despesa 2554 e 2555.
08.05.10.122.0004.2.054 – Manutenção da Divisão de Administração da Secre-
taria de Saúde – Fonte 303 – Despesa 2556 e 2557.
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, 02 de fevereiro de 2016.

      Paulo Luiz Alves Magnus                            Claudemir Romero Bongiorno
   Consulfarma – Informática            Prefeito 
        E Assessoria Em Saúde         Contratante
                           Contratada                                                                               

Luciano Magnus Regus
Consulfarma – Informática E Assessoria Em Saúde

Contratada 

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº 282/2015

TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
282/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
SEMER MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁU-
LICA LTDA – EPP.
PARTES: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede em Centro Cívico, no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Pre-
feito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 1.554.531-3 SSP/PR e do CPF no 258.569.019-91; e a empresa SEMER MA-
NUTENÇÃO E REPARAÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA 
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– EPP, inscrita no CNPJ sob nº 13.247.737/0001-55, com sede na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Paulista, 1159, conjuntos 206 e 207, 
Bairro Bela Vista, CEP 01311-921, telefone (11) 3284-5552/3289-7752, por seu 
representante legal, o Sr. Henry Semer portador da Cédula de Identidade RG no 
9.414.387 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n° 388.799.999-15.
OBJETO: Aquisição de materiais e contratação de serviços de metalúrgica para 
manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas faz cancelar a Ata de Registro de Preços, oriundo do processo de licitação 
modalidade Pregão Presencial nº 92/2015, homologada na data de 11 de agosto 
de 2015. O presente termo tem por objeto o cancelamento do Registro de Preços 
dos itens abaixo relacionados:

E por assim estarem de acordo com o presente cancelamento, firmam o presente 
Termo, em duas vias de igual teor e forma.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro 
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 23 
de Março 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: EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ANA CECILIA AZEVEDO    137º
ADRIANA NOVO PIMENTEL    138º

 

 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

1 3 
Portão de correr 1 folha em chapa frizada nº 
20, metalão 30/40 cm, medindo 3,00x2,00 

mts. 
SEMER/NEWPORT R$ 480,00 R$ 

1.440,00 

2 2 
Portão de correr 1 folha em chapa frizada nº 
20, metalão 50/30 cm, medindo 4,00x3,00 

mts. 
SEMER/NEWPORT R$ 1.500,00 R$ 

3.000,00 

3 8 

Porta de ferro chapeada com chapa nº20 
preta, com montante de perfil 45x2,50 mts, 
batente com 5 cm na chapa nº 18. Medindo 

0,80x2,10m. 

SEMER/NEWPORT R$ 300,00 R$ 
2.400,00 

4 300 Viga U de 3 polegadas, chapa 13, por metros GERDAU R$ 7,40 R$ 
2.220,00 

5 300 Viga U de 4 polegadas, chapa 13, por metros GERDAU R$ 8,50 R$ 
2.550,00 

7 4.000 Cantoneiras de ferro, 3/4 GERDAU R$ 2,78 R$ 
11.120,00 

9 1.500 Cano 1/1/4, espessura 1,5mm, por metro IMEFER R$ 4,00 R$ 
6.000,00 

14 100 
corrimão para escada 1' 1/2 x 1,50mm tipo u 
medindo 2,60 metros com chapa de 2x1/4mm 

para fixação no piso 
SEMER/AL R$ 50,00 R$ 

5.000,00 

15 1 corrimão de parede 4,30mm em tubo 
1x1/2x1,50 mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 175,00 R$ 175,00 

16 1 corrimão de parede 4,20mm em tubo 
1x1/2x1,50 mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 185,00 R$ 185,00 

17 1 corrimão de parede 5,15mm  em tubo 
1x1/2x1,50 mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 190,00 R$ 190,00 

18 2 corrimão de parede 1,35mm  em tubo 
1x1/2x1,50 mm com grapas para chumbar SEMER/AL R$ 90,00 R$ 180,00 

19 4 curva para corrimão extistente SEMER/AL R$ 80,00 R$ 320,00 
 

Div. de Recursos Humanos

 
 

 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Registro de Nascimento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia) Certidão de Casamento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cartão do Pis (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

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

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

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

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

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

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de magistério) 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

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

Cianorte, 14 de Março de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 18 de Agosto 
de 2015.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 23 
de Março 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: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
HELLEN TAVARES DA SILVA LINS   19º
AFONSO CELSO ABRÃO JUNIOR   20º
CLEVERSON DE BAIRROS FERRAZ   21º
CLEBERSON ROGERIO LEONARDO DA SILVA  22º

Cianorte, 14 de março de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
06 de Abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de Fevereiro de 
2014.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 23 
de Março 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: ENFERMEIRO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
EGISLAINY MARCIA BERALDO   17º

 
 

 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente Registro de Nascimento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia) Certidão de Casamento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cartão do Pis (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

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

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

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

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

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

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de magistério) 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

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

 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Registro de Nascimento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia) Certidão de Casamento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cartão do Pis (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

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

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

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

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

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

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

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



Órgão Oficial Nº 0733                         Segunda-feira, 14 de Março de 2016                                  Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

10

 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Registro de Nascimento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia) Certidão de Casamento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cartão do Pis (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

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

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

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

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

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

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
 Cianorte, 14 de Março de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Março de 
2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 23 
de Março 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: FARMACÊUTICO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ANDRESSA DOMINGUES LOFRANO   05º

Cianorte, 14 de Março de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público de Emprego 
Público realizado em 06 de abril de 2014, de acordo com Edital nº 002/2014, de 
13 de fevereiro de 2014.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 23 
de Março 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: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – JARDIM MORADA DO 
SOL

 

 
 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Registro de Nascimento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia) Certidão de Casamento (atualizado 1 ano) (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cartão do Pis (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

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

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

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

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

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

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

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

 

NOME      CLASSIFICAÇÃO 
RAQUEL CRISTIANE BROGIATO   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 médicos 
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, 14 de Março de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Processo Seletivo Público Sim-
plificado realizado em 15 de junho de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, 
de 20 de maio de 2014.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 23 
de Março 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: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
KARLA CRISTINA CUSTODIO    60º
GISLAINE CRISTINA DA SILVA   61º
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);
•Certificado de Reservista (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 médicos 
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, 14 de Março de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Secretaria de Bem Estar Social
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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 14 DE MARÇO DE 2016.

                O Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente de 
Cianorte – CMDCA, em reunião ordinária realizada no dia 11 de março de 2016, 
às 08h30minutos, no Salão Social da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, 
no uso das competências e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 3.467, de 19 de maio de 2010. 
 RESOLVE:
 Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo,-
-Sinase, da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
           Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

                                                Lilian Litwinczuk
                                         Vice-Presidente do CMDCA

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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