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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 453/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a FEDERAÇÃO PARANAENSE DE TAE KWON DO,
com sede à Rua Natal , 87, Sala 6, Centro, CEP 86.020-230 , na cidade de Londrina, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.064.116/0001-23.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Inexigibilidade nº 49/2016.
OBJETO: Contratação da Federação Paranaense de Taekwondo para a participação dos atletas do Município de Cianorte nas competições oficiais realizadas
no Estado.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
13.540,00 (treze mil quinhentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 461/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 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 jurídica de direito privado, com sede à Rodovia BR 476, Km 15, Bairro Thomaz Coelho, 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$
3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/04/2016.
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 463/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Neo Alves Martins
274, CEP: 87.050-110, telefone (44) 3226-1426, na cidade de Maringá, estado
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.027.088/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
3.325,00 (Três mil trezentos e vinte e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 465/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Avenida América 5280, na cidade de Cianorte, telefone (44) 9968-6006 inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.008.701/0001-16.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 214/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de marmitex, coffe-break,
lanches e refrigerantes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
2.320,00 (Dois mil trezentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/07/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 466/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Kakogawa, 285, Jardim Vitória, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87.025-000, telefone (44)
3263-3536, inscrita no CNPJ/MF sob nº 85.093.433/0001-91.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 343/2015.
OBJETO: Aquisição de tela de alambrado, arames, grampos e palanques de eucalipto para a manutenção das cercas do Parque Cinturão Verde de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 792,50
(Setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 468/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa S.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado
do Paraná, à Avenida Piauí, 690, CEP 87.209-060, telefone (44) 3631-5544, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.449.943/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 165/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de auto elétrica e
aquisição de peças elétricas para manutenção da frota de veículos do Corpo de
Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
4.483,50 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 474/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1150 A,
CEP 87.209-006, telefone (44) 3019-5050, na cidade de Cianorte, estado do
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.611.669/0001-21.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 56/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prover serviços de conexão com a rede mundial de computadores (Internet) pelo período máximo de
05 anos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 475/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa M. S. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Artur Bernardes, 96, CEP
87.200-013, telefone (44) 9172-8005/8804-2233, na cidade de Cianorte, estado
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.087.058/0001-38.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 27/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção geral em
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hidráulica e elétrica na SMEC, Escolas, CMEI´s, Biblioteca e NTM.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
80.213,20 (Oitenta mil duzentos e treze reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 479/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa LUIZ CARLOS DE AZEVEDO & CIA LTDA
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Maranhão, 2144,
Zona 07, CEP 87.208-150, telefone (44) 3629-3382, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.269.206/0001-72.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 30/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de funilaria e outros
reparos nos veículos utilizados para o transporte escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
386.871,50 (Trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 49/2016
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a FEDERAÇÃO PARANAENSE DE
TAE KWON DO para a participação dos atletas do Município de Cianorte nas
competições oficiais realizadas no Estado, com valor de R$ 13.540,00 (treze mil
quinhentos e quarenta reais) e Prazo de Vigência de até 31/12/2016; 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 31 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
48/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 103/2016, concernente Registro de Preços visando à Aquisição de tintas e materiais para pintura e conservação dos ginásios, quadras e campos esportivos da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: SULIAN ALANA
SOARES - ME como vencedora dos itens 02-03-05-06-07-08-09-10 no valor
total de R$ 65.254,50 (Sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta centavos); e, M F DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME como vencedora do item 04 no valor total de R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Abril 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
51/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 106/2016, concernente ao
Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de horas técnicas para manutenção em impressoras e multifuncionais a laser e jato de tinta,
calculadoras manuais, elétricas, eletrônicas, máquinas de escrever, copiadoras
e relógios de pontos.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0753

Terça-feira, 12 de Abril de 2016

II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA - EPP como vencedora dos lotes 01-02-03, no
valor total de R$ 26.305,00 (Vinte e seis mil trezentos e cinco reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Abril de 2016.
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Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
139

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
56/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 115/2016, concernente a Contratação de empresa especializada para prover serviços de conexão com a rede
mundial de computadores (Internet) pelo período máximo de 05 anos.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME como vencedora do item único no valor total de
R$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 18/2016 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 353/2015, homologado em
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 3.050,35 (três mil e cinquenta reais e trinta e cinco
centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza
para a Pousada da Criança.
Empresa: S.R. DUTRA - EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

87

12

88

2

90

30

91

35

98

96

101

60

103

24

104

48

105

48

115

6

118

24

120

12

121

10

122

4

127

6

128

10

132

60

Especificações

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

fósforo, contendo no mínimo 40 palitos.
1,14
embalagem pacote com 10 caixas
copo para água, caixa com 2500 unidades,
plástico descartável, capacidade 180ml, em
poliestireno transparente, não tóxico, com frisos 55,50
e saliência na borda, peso por centena do copo
igual ou superior a 220g e de acordo com norma
nbr 14.865, 25 pacote com 100 unidades
embalagem plástica com capacidade de 5 kg para
conservação de alimentos em geladeira, freezer, 3,40
com 100 unidades cada, em polietileno e atóxico.
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas
65x40cm, cor branca, alvejado, com bainha, 1,45
estampas variadas. características adicionais
absorvente/lavável e durável
álcool etílico 46m2° inpm (54° gl), embalagem 3,20
com 01 litro
condicionador p/ cabelo - infantil, frasco com
480ml., com pró vitamina b5 e vitamina e,
testado dermatologicamente, original do
fabricante, registro do ministério da saúde,
informações do fabricante, prazo de validade e
data de fabricação estampada na embalagem.
5,89
composição: acqua, cetearyl alcohol,
cetrimonium chloride, parafinum liquidum and
lanolin alcohol and aleyl alcohol, c.i. 15985,
parfum, methylchloroisothiazolinone and
methylisothiazolinone, panthenol, tocopheryl
acetate, disodium edta, citric acid. ótima
qualidade
aparelho de barbear, com três lâminas.

indicações de uso, lote, data de fabricação
estampado no rótulo da embalagem. composição:
tensoativo não iônico, glicerina, alcalinizante,
conservante, corante, essência e água
pacote com 100 unidades de saco para lixo (100
26,50
litros), em plástico, medidas aproximadas
75x90cm, reforçado, micra 0,7. boa qualidade.
shampoo infantil, frasco com 480ml, suave, uso
infantil (kids), ph neutro, antialérgico, original do
5,20
fabricante, registro do ministério da saúde,

1,14

desodorante roll-on 50ml feminino,
5,45
antitranspirante eficácia e perfume
hipoalergênico.
desodorante roll-on 50ml masculino
5,45
,antitranspirante eficácia e perfume
hipoalergênico
pacote com 1.000 folhas de papel toalha branco,
interfolhado, 2 dobras, produzido em celulose
100% virgem, no tamanho de 22cmx20cm, em 7,00
embalagem resistente ao armazenamento. com
identificação do fabricante, e marca.
papel higiênico, branco, fardo c/ 16x4 unidades,
branco, rolo medindo 30mx10cm cada rolo,
macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou
texturizado, 100% fibra celulósica, folha simples, 22,42
embalagem plástica com quatro rolos, original do
fabricante, com composição, data de fabricação e
validade e informações do fabricante estampado
na embalagem. boa qualidade
prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 0,95
unidades.
rodo de piso , com base alumínio poloido
reforçado e cabo em aluminio , com possibilidade
de troca de borracha , medindo 40 cm , com 17,20
rebites em alumínio reforçado , cabo em
aluminio medindo 1.50 metros
rodo para piso, com base em ferro, com espuma,
medindo 30cm, com cabo em aço galvanizado ou 15,00
aluminio, comprimento 1500mm
sabonete líquido perolado , fragancia erva doce,
embalagem com 5 litros, para uso em
saboneteira, para lavagem de mãos. original de
fábrica, embalagem lacrada, com registro na
anvisa, validade e ficha técnica do fabricante, 12,90
indicações de uso, lote, data de fabricação
estampado no rótulo da embalagem. composição:
tensoativo não iônico, glicerina, alcalinizante,
conservante, corante, essência e água
pacote com 100 unidades de saco para lixo (100
26,50
litros), em plástico, medidas aproximadas
75x90cm, reforçado, micra 0,7. boa qualidade.
shampoo infantil, frasco com 480ml, suave, uso
infantil (kids), ph neutro, antialérgico, original do
5,20
fabricante, registro do ministério da saúde,
informações do fabricante, prazo de validade e
data de fabricação estampada na embalagem.
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Destro

111,00

Copomais

102,00

Oriente

50,75

Navitex

307,20

Tupi

Destro

261,60

Destro

261,60

Destro

42,00

Limpeza
cia

538,08

Delly

11,40

Destro

172,00

Sanches

60,00

Locateli

composição: glycol distearate, disodium laureth
sulfosuccinate, sodium laurenth-2 sulfate,
cocamidopropyl betaine, cocamide dea,
acetamide mea, glycereth-26, dimethicone
copolyol,, c.i. 19140, disodium edta, citric acid,
sodium chloride, fragrance, methydibromo
glutaronitrille, phenoxyethanol, acqua. ótima
qualidade
vassoura caipira de palha, confeccionada com
palha de 1ª qualidade, com no mínimo 03
6,99
amarrações, com medida mínima de 30 cm de
largura, com cabo de madeira.

Cianorte

312,00

Tralala

83,88

cianorte

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 19/2016 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 353/2015, homologado em
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 34.563,38 (trinta e quatro mil e quinhentos e sessenta e
três reais e trinta e oito centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza
para a Pousada da Criança.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI& CIA LTDA-EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

3

200

5

20

6

6

12

10

13

10

14

6

16

20

Tralala

27,36

informações do fabricante, prazo de validade e
data de fabricação estampada na embalagem.

3

265,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016.

Marca

13,68

353,40
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100

21

40

22

20

23

100

25

48

26

20

27

300

e

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

Especificações

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de
acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino,
constituído de grãos saudáveis permitindo-se
apenas até 5% de grãos quebrados de acordo 9,80
com a legislação vigente, com umidade máxima
de 12%, isento de matéria terrosa, de parasitos,
de detritos animais e vegetais. validade mínima
de 06 meses. com certificado de classificação.
batata palha crocante sequinha, embalagem de
500gr, ingredientes: batata, gordura vegetal e 6,95
sal. não contem glúten.
beijinho para uso em recheios e coberturas,
sabor coco, embalagem de 1kg, validade mínima
de 12 meses. ingredientes: leite condensado (leite 12,80
padronizado e açúcar), açúcar, água, coco
ralado, gordura vegetal e espessante pectina,
com traços de amendoim.
bombom recheado e coberto com chocolate caixa
com 126gr com 20 unidades. ingredientes:
açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau,
cacau em pó, manteiga de cacau, farinha de soja
integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em 3,97
pó integral, óleo de soja, leite em pó desnatado,
castanha de caju, farinha de arroz, gordura de
manteiga desidratada, extrato de malte,
emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol
polirricineleato, fermento químico bicarbonato de
sódio e aromatizantes. contem glúten.
bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes:
açúcar, gorduras vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de
cacau, manteiga de cacau, castanha de caju,
soro de leite em pó, farinha de soja integral, leite 28,89
em pó desnatado, gordura de manteiga
desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó,
extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja
e poliglicerol poliricinoleato, fermento químico
bicarbonato de sódio e aromatizante
brigadeiro cremoso, para uso de recheios e
coberturas, sabor chocolate, embalagem de 1 kg,
validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite
12,85
condensado (leite padronizado e açúcar),
maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó e
espessantes gelatina e pectina, aromatizantes,
com traços de amendoin.
catchup embalagem de 400 gr. ingredientes:
tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola, alho,
especiarias, espessante pectina e goma xantana,
acidulante ácido lático, conservador sorbato de
potássio e aromatizantes. não contem glúten
confete para granular, de chocolate, embalagem
de 200g, com validade mínima de 12 meses
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto
deve data de fabricacao nao superior a 02 meses
e data de vencimento.
doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr.
ingredientes: leite pasteurizado padronizado
e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, coco
ralado, enzima betagalactosidase e conservador:
sorbato de potássio. não contem glúten.
doce de leite com morango, pote de 400gr.
ingredientes: leite pasteurizado e/ou leite em pó
reconstituído, açúcar, preparado de morango
(morango, açúcar, água, aroma idêntico ao
natural de morango, espessante, carragena,
corante natural carmim de cochonilha, corante
artificial vermelho 40, corante artificial vermelho
ponceau 4r, conservador: sorbato de potassio e
acidulante: ácido cítrico), enzima
betagalactosidase, corante natural carmim de
cochonilha e conservador: sorbato de potássio.
dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira
qualidade, branco, extra, isenta de sujidades,
fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem
rachaduras, acondicionado em bandejas de
papelão forte, com divisões celulares, prazo
mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas
condições deverão estar de acordo com a norma

1.960,00

Marca

Ideal

139,00

Pinduca

76,80

Ccgl

39,70

Arcom

288,90

Arcom

77,10

ccgl

57,20

Caifrios

3,93

47,16

Dela torre

1,48

148,00

Italac

2,67

106,80

Triangulo

3,98

79,60

Triangulo

3,76

376,00

Família

576,00

Nova schin

189,60

Coamo

2,86

técnica de alimentação.

77,40

Sauber

265,00

Cianorte

312,00

Tralala

fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 12,00
litros, sabores variados
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial,
enriquecida com ferro e acido folico. produto 9,48
obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade.
feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e
14. classificado com tipo cores, isto é,
constituído de grãos com a mesma coloração
admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de misturas
de outras classes e até 10 (dez)% de mistura de
variedades da classe cores, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos animais ou
vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, 3,98
chochos, imaturos, manchados, chuvados,
mofados, carunchados e descoloridos que
prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção da última safra. umidade máxima 12,0
(g). validade mínima de 06 meses. embalagem: primária: saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um)
kg
pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

1.194,00

Ideal

Assessoria de Comunicação Social

constituído de grãos com a mesma coloração
admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de misturas
de outras classes e até 10 (dez)% de mistura de
variedades da classe cores, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos animais ou
vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, 3,98
chochos, imaturos, manchados, chuvados,
mofados, carunchados e descoloridos que
prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção da última safra. umidade máxima 12,0
(g). validade mínima de 06 meses. embalagem: primária: saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um)
kg
pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso.
obtido de graos sadios, coloracao homogenea,
ausencia de materia estranha e odores
1,15
estranhos, enriquecido com ferro e acido folico.
prazo de validade: minimo de 6 meses. data de
fabricacao maxima: 30 dias.
caixa de 395gr de leite condensado tradicional.
embalagem longa vida com data de fabricacao 2,70
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300

29

30

31

150

32

12

34

12

35

36

38

39

41

45

46

100

60

80

12

80

120

40

47

150

50

40

51

288

52

10

53

96

54

10

55

60

56

30

57

100

58

200

59

60
61

62

63

48

240
120

200

80

nao superior a 2 meses e data de vencimento.
massa para lasanha que vai direto ao forno,
4,96
embalagem com 500gr.
macarrão com ovos letrinhas, embalagem de
500g. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e 2,58
corantes naturais (cúrcuma e urucum). contem
glúten.
quilos de carne bovina in natura, costela minga,
cortada em pedaços (conforme pedido) resfriada,
de primeira qualidade, devendo conter o selo de
inspeção sim e sie ou sif, com aspecto, cor,
10,86
cheiro e sabor próprios; embalada em saco
plástico transparente de polietileno de até 2 kg
cada, atóxico, com etiqueta informando peso,
data de fabricação e validade.
quilos de merluza embalado e congelado, suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação, embalagem 15,66
deve conter data de fabricação não superior a 02
meses e data de vencimento. inspecionado pelo
ministério da agricultura.
pote de maionese, 500 gramas, ingredientes:
água, óleo vegetal, vinagre, amido modificado,
ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão,
acidulante acido lático, espessante goma
xantana, conservador ácido sorbico,
2,38
sequestrante edta, cálcio dissódico, corante
páprica, aromatizante (aroma natural de
mostarda) antioxidante bhte bha. não contem
glúten. embalagem deve conter a data de
fabricacao e vencimento.
embalagem em lata de 400 gr de cereal infantil,
contendo no rótulo as informações nutricionais e
os seguintes ingredientes: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
3,49
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c,
niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina
a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante vanilina: contém
glúten e traços de leite.
massa pronta para pizza com 2 unidades,
totalizando 400 gramas. ingredientes: semolina
de trigo, gordura animal, fermento, sal,
5,37
conservante propionto de cálcio e sorbato de
potássio açúcar, melhorador de farinha e cisteína
monoidratada. contém. contém glúten.
latas de 200 gr (drenado) de milho verde em
conserva, contendo graos inteiros, reidratados ao 1,18
natural, contendo agua, acucar e sal. embalado
em recipiente metalico, hermeticamente fechado
e esterilizada atraves de processo termico, com
validade de 3 anos da data de fabricacao
indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade.
mistura para pão de queijo, embalagem 250gr,
ing.: polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada,
leite em pó integral, condimento preparado sabor
queijo romano (queijo, soro de leite em pó,
gordura vegetal, maltodextrina, sal, proteína
láctea e aromatizante), condimento preparado
sabor queijo (soro de leite, sal, maltodextrina,
amido de milho, amido de milho modificado, 2,97
extrato de levedura em pó, realçador de sabor
glutamato de sódio, substâncias aromatizantes
naturais e idênticas ás naturais, antiumectantes
fosfato tricálcico e dióxido de silício, acidulante
ácido cítrico), sal, queijo em pó, realçador sabor
glutamato monossódico, acidulante ácido láctico
e antioxidante bht. não contem glutem
óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 2,85
embalagem com 900ml.
pote de sorvete de 2 litros sabor creme com os
ingredientes: água, açúcar, xarope de glicose,
leite em pó desnatado, gordura vegetal,
manteiga, soro de leite, aromatizantes, corantes 13,48
naturais urucum e cúrcuma, espessantes, goma
guar, goma jataí, carragena, estabilizante
monoesterato de glicerina; não contém glúten.
leite fermentado desnatado adoçado com
lactobacilos vivos paracasei e fonte de zinco, 4,29
embalagem com 450gr.
pacote de pimenta do reino moida, embalagem
3,49
com 200 grs, com data de fabricacao e
vencimento visiveis na embalagem.
1,78
pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado

abacate, maduro, sem sinais de machucado, sem 5,19
sinais de podre. kg
quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade,
com coroa, tamanho e coloracao uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 1,99
polpa firme e intacta e suas condicoes deverao
estar de acordo com a norma tecnica de
alimentacao.
quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª
qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos 11,83
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação
cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com
talo, graúdas, sem manchas, com coloração
uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 1,30
desenvolvidas, maço aproximadamente 300g
(sem raízes) de acordo com a resolução n.º 12/78
da cnnpa.
quilos de banana nanica, em pencas, de primeira
qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio,
sem defeitos que afete sua aparência e
conformação uniforme, em condições adequadas 1,96
para consumo, bem desenvolvidas com polpa
intacta e firme e suas condições deverão estar de
acordo com as normas técnicas de alimentação.
quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca,
aparência viçosa e saudável classificação/características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, 2,74
não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. não serão permitidos rachaduras,
perfurações e cortes, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99
quilo de batatas graudas, lisas e de boa
qualidade e que tenham aproximadamente o 1,99
mesmo tamanho.
carne suína pernil, carne de 1ª qualidade.
9,66
conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f.- por kg

quilos de carne bovina acem moida, resfriada,
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios;
embalada em saco plastico transparente de
10,97
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas
condicoes deverao estar de acordo com as
normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade.
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou
machucados, que afetem sua aparencia, sem 2,48
brotos e com formacao uniforme.
quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em
pedacos (conforme pedido), resfriada, com
aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no maximo
5 % de gordura; embalada em saco plastico
11,37

Prefeitura do Município de Cianorte
64

192

quilos de carne bovina acem moida, resfriada,
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios;
embalada em saco plastico transparente de
10,97
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas
condicoes deverao estar de acordo com as
normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade.
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou
machucados, que afetem sua aparencia, sem 2,48
brotos e com formacao uniforme.
quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em
pedacos (conforme pedido), resfriada, com
aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no maximo
5 % de gordura; embalada em saco plastico
11,37
transparente de polietileno de ate 2 kg cada,
atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo
com as normas tecnicas de alimentacao. 1º
qualidade.
frango inteiro congelado. conforme registro no 5,18
m.a.p.a. e s.i.f. - por kg
quilos de lingüica calabresa, resfriadas e
embaladas em embalagem propria contendo sua
data de fabricacao nao superior a 02 meses, e 13,86

Terça-feira, 12 de Abril de 2016
1.194,00

Ideal
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200

63

80

64

192

65

240

34,50

Katuai

405,00

Mococa

59,52

Floriani

67

96

30,96

Isabela

68

96

69

200

70

30

71

100

72

60

73

6

74

150

75

200

76

48

78

60

79

100

80

40

84

100

1.086,00

939,60

190,40

41,88

Araponga

Jandaia

429,60

Mama

141,60

Quero

118,80

amafil

427,50

Cocamar

539,20

Gebon

1.235,52

Chamyto

34,90

Dela torre

170,88

Ipanema

51,90

Bela vista

119,40

Bela vista

354,90

Rei do alho

130,00

Bela vista

392,00

Bela vista

131,52

477,60
1.159,20

2.194,00

198,40

Bela vista

Bela vista
Ki vale

Ki vale

Bela vista

85

150

86

2.000

99

12

2.183,04

Ki vale

4

Bela vista

2.183,04

Ki vale

1.243,20

Somave

1.330,56

Seara

287,04

Bela vista

196,00

Bela vista

209,40

Somave

328,00

Bela vista

580,80

Frimesa

107,10

Frimesa

814,50

Somave

3.570,00

Ki vale

669,60

Loreale

1.185,60

cálcio, fermento lácteo, coalho e conservador
sorbato de potássio.
bandeja de iogurte, com 6 unidades, sabores 2,87
variados.
leite pasteurizado tipo a - pacote com 1.000ml,
padronizado, acondicionado em embalagem
1,95
plástica de primeira qualidade, o produto deverá
ter data de validade não inferior a 3 (três) dias.
desodorizador de ar essências variadas,
apresentação aerosol, aplicação aromatizador 4,85
ambiental, frascos com no mínimo 360 ml.

Italac

593,00

Copacol

39,20

Sal mais

387,00

frimesa

430,50

Frimesa

3.900,00

58,20

Lactonorte

harpic

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 20/2016 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 358/2015, homologado em
13/01/2016.
Valor Homologado: R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços
de manutenção em molejos dos veículos do transporte escolar.
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações LOTE 02 - ônibus VW/15.190
EOD E. HD ORE ANO 2013 E VW MASCA
GRANMINI ANO 2009

1

80

pino de centro original para molejo lpo.vw.of.oh.

FEY

2

60

pino de molejos dianteiro / traseiro
(completos)lpo.vw.of.oh.

FEY

3

60

buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.vw.of.oh

IABV

grampos para molejos dianteiros e traseiros (
medidas diversas) completos (porcas
duplas/conicos) lpo.vw.of.oh.
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/
algemas/ suportes dianteiros / traseiros.
lpo.vw.of.oh.
graxeiras para pinos e suportes de molejos de
ônibus
travas ( completas) para molejos/ suportes
dianteiros./traseiros lpo.vw.of.oh.
parafusos aço (diversas medidas) completos para
suportes/molejos dianteiros / traseiros
lpo.vw.of.oh.
suporte de molejos traseiros ônibus
lpo.vw.of.oh.

Marca

Valor
Unitário
Valor
Registrado Total (R$)
(R$)
9,50

760,00

18,00

1.080,00

14,00

840,00

53,00

4.240,00

4

80

5

120

6

60

7

80

8

80

9

6

10

15

mola 1º dianteira. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

11

15

mola 2ª v diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

12

10

310,00
4.650,00
Assessoria de Comunicação
Social
FAMA
mola 3ª diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

13

10

mola ref. diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Ki vale

2.194,00

198,40

data de vencimento. produto inspecionado pelo
ministerio da agricultura.
mamão papaya, maduro, firme, sem sinal de 2,99
podre ou amassado. - kg
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda,
grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloracao uniformes, devendo ser 0,98
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo
com a norma tecnica de alimentacao
quilos de carne de frango, peito, embalado e
congelado. suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 6,98
embalagem deve conter data de fabricacao nao
superior a 02 meses e data de vencimento.
inspecionado pelo ministerio da agricultura.
quilo de tomate a, porte medio/grande firme,
intacto e grau medio de amadurecimento, de 3,28
primeira qualidade.
quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade,
com registro no ministerio da agricultura e com 9,68
sif/dipoa definitivo.
bacon suíno- kg, defumado de primeira
qualidade embalado a vácuo livre de parasitas e
de qualquer substância nociva, odores
17,85
estranhos, prazo de validade mínimo de 06
meses a contar da data da entrega. conforme
registro no m.a.p.a. e s.i.f.
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado,
1º qualidade e suas condicoes deverao estar de 5,43
acordo com as normas tecnicas de alimentacao.
quilo de carne bovina, colchão mole cortado em
bifes, resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalado em saco plástico
17,85
transparente de polietileno, atóxico; e suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade
quilos de mortadela, com atendimento às normas 13,95
de saúde pública e agricultura
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª
19,76
qualidade, com registro no ministerio da
agricultura e com sif/dipoa definitivo.
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com
informacoes nutricionais, inspecionada pelo sif e 5,93
suas condicoes deverao estar de acordo com as
normas tecnicas de alimentacao.
pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo
0,98
cloreto de sodio), iodato de potassio, antiumectante, auui, conforme legislacao vigente
petit suisse sabor morango. embalagem de 320g
com 8 unidades. ingredientes: leite desnatado,
preparado de morango (água,
frutooligossacarídeos, frutose, açúcar, morango,
cálcio, ferro, zinco, amido modificado, vitaminas 3,87
a e d, corante natural carmim cochonilha,
acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e
goma xantana, estabilizante carboximetilcelulose
e goma guar, conservador sorbato de potássio e
aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de

Ki vale

Puriti

Pág.

FEY

RIVERTEC
FEY
RIVERTEC

2,60

312,00

2,90

174,00

4,50

360,00

FEY
FAMA
FAMA

5,70

456,00

160,00

960,00

320,00

4.800,00

250,00

2.500,00

270,00

2.700,00

7

80

8

80

9

6

10

15

mola 1º dianteira. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

11

15

mola 2ª v diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

12

10

dianteiros./traseiros lpo.vw.of.oh.
parafusos aço (diversas medidas) completos para
suportes/molejos dianteiros / traseiros
lpo.vw.of.oh.
suporte de molejos traseiros ônibus
lpo.vw.of.oh.
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RIVERTEC
FEY

4,50

360,00

5,70

456,00
960,00

FAMA

320,00

4.800,00

FAMA

310,00

4.650,00

mola 3ª diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

250,00

2.500,00

15

16

10

13

10

mola ref. diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

270,00

2.700,00

14

15

mola 1ª tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

290,00

4.350,00

17

10

15

15

mola 2ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

295,00

4.425,00

18

10

16

10

mola 3ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

256,30

2.563,00

17

10

mola ref.traseira ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

275,00

2.750,00

19

80

20

120

18

80

19

60

20

60

21

20

22

20

-

85,00

6.800,00

21

80

115,00

6.900,00

22

120

38,00

2.280,00

23

100

24

120

57,00

1.140,00

28,00

560,00

TOTAL DO LOTE .......................................................................................................... R$ 55.600,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 21/2016 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 358/2015, homologado em
13/01/2016.
Valor Homologado: R$ 153.300,00 (cento e cinquenta e três mil e trezentos
reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços
de manutenção em molejos dos veículos do transporte escolar.
Empresa: KOBAYASHI & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

1

15

2

48

3

40

4

120

5

60

6

30

7

40

8

50

9

12

10

6

Especificações LOTE 01 - ônibus
IVECO/CITYCLASS 70C16, ANO 2009
pino de centro aço original para molejos ônibus iveco
/ city class
grampos para molejos dianteiros / traseiros(
medidas diversas) completos ( porcas duplas /
conicos) onibus. iveco / city class
pino de molejos com graxeira de molejos dianteiro e
traseiro de ônibus (iveco/city class )
buchas (blindadas) de molejos traseira de ônibus
(iveco/city class)
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/
algemas/ suportes tras.(iveco/city class )
graxeiras para pinos e suportes de molejos de ônibus
(iveco/city class )
travas ( completas) para molejos/ suportes traseiro
ônibus(iveco/city class)
parafusos aço completos, para suportes de molejos
traseiros para diversas medidas iveco/ city class
suporte de molejos traseiro de ônibus iveco/ city
class

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Valor
Total (R$)

Paramar

10,00

150,00

Paramar

45,00

2.160,00

Paramar

15,00

Paramar

17,00

Paramar

2,00

Paramar

Marca

1.600,00
1.560,00

14

36

-

40,00

1.440,00

15

12

-

50,00

600,00

16

20

-

30,00

600,00

TOTAL DO LOTE .................................................................................................................... R$ 17.900,00

500

7

500

8

600

Marca

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Valor
Total (R$)

Paramar

10,00

1.000,00

Paramar

19,00

4.560,00

Paramar

15,00

3.600,00

Fama

40,00

6.400,00

Paramar

4,00

2.400,00

Paramar

3,00

1.500,00

Paramar

5,00

2.500,00

Paramar

5,00

3.000,00

9

100

Fama

120,00

12.000,00

10

20

mola 1º dianteira. ônibus lpo.mb.of.oh.1313-1620l.

Fama

320,00

6.400,00

11

20

mola 2ª v diant. ônibus lpo.mb.of.oh.1313-1620l.

Fama

320,00

6.400,00

12

10

mola 3ª diant. ônibus lpo.mb.of.oh 1313-1620l.

Fama

240,00

2.400,00

13

10

mola reforçada diant. ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.

Fama

270,00

2.700,00

14

15

mola 1ª tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.1313-

Fama

396,00

5.940,00

Prefeitura do Município de Cianorte

360,00

3.600,00

Fama

230,00

2.300,00

Fama

98,00

7.840,00

-

80,00

9.600,00

-

110,00

8.800,00

-

30,00

3.600,00

-

40,00

4.000,00

-

25,00

3.000,00

Especificações LOTE 04 - ônibus Mecedes Benz
Citimax 2003
pino de centro original para molejo lpo.mb.citimax
ônibus.
pino de molejos dianteiro / traseiro (completos)
lpo.mb.citimax ônibus.
buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.mb.citmax
ônibus.
grampos para molejos dianteiros e traseiros (
medidas diversas) completos (porcas duplas/conicos)
lpo.mb.citimax ônibus.
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/
algemas/ suportes dianteiros / traseiros.
lpo.mb.citimax ônibus.
graxeiras para pinos e suportes de molejos de
ônibus.
travas ( completas) para molejos/ suportes
dianteiros./traseiros lpo.mb.citimax ônibus.
parafusos aço (diversas medidas) completos para
suportes/molejos dianteiros / traseiros
lpo.mb.citimax ônibus.
suporte de molejos traseiros ônibus lpo.mb.citimax
ônibus.

Marca

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Valor
Total (R$)

Paramar

9,00

270,00

Paramar

14,00

560,00

Paramar

10,00

2.000,00

Fama

40,00

1.200,00

Paramar

3,00

240,00

Paramar

3,00

180,00

Paramar

4,00

200,00

Paramar

4,00

240,00

Fama

100,00

600,00

Fama

130,00

780,00

11

10

algemas ( jumelos ) molejos dianteiros e traseiros
lpo.mb.citmax ônibus.

Fama

100,00

1.000,00

12

5

mola 1º dianteira. ônibus lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

180,00

900,00

13

5

mola 2ª v diant.lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

180,00

900,00

14

5

mola 3ª diant. ônibus lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

110,00

550,00

15

5

mola ref. diant. ônibus lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

130,00

650,00

16

5

mola 1ª traseira lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

250,00

1.250,00

17

5

mola 2ªv traseira lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

250,00

1.250,00

18

5

mola 3ª traseira lpo.mb.citmax ônibus.

Fama

160,00

800,00

19

5

mola ref.traseira.lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

180,00

900,00

mola 4ª traseira lpo.mb.citmax ônibus.

Fama

110,00

550,00

-

85,00

2.550,00

-

115,00

3.450,00

-

25,00

1.500,00

-

40,00

200,00

130,00

2.600,00

Fama

suporte de molejos dianteiros lpo.mb.citimax ônibus.

200,00

-

5.760,00

6

4,00

serviço de molejo traseiros ( arquear ou reforçar)

serviço de solda em geral

260,00

6

5,00

2.400,00

mola 4º tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
algemas(jumelos) de molejos dianteiros e traseiros
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
serviço de molejo (trocar molas quebradas, pino de
centro e reparos em geral) dianteiros e traseiros.
serviço de molejo (arquear e ou reforçar) dianteiro e
traseiro.
serviço de embuchamento ( molejos / algemas/
suportes) dianteiros e traseiros.
serviço de suportes (reparar/soldar e ou trocar)
dianteiros e traseiros.

384,00

Fama

9

Paramar

2.040,00

mola ref.traseira ônibus lpo.mb.of.oh.1313-1620l.

Fama

10

Paramar

12

6

60

20

13

600

8

25

2.100,00

5

50

90,00

80,00

160

7

3,00

350,00

4

60

12

-

240

80

6

24

Fama

240

5

120,00

mola 2ª (parabólica) tras.lpo.iveco/city class

3

30

60

serviço de molejo traseiros ( trocar molas quebradas,
pino de centro e reparos em geral)

2

4

30

6

100

200

23

20

1

3

22

12

Qtde

40

600,00

11

Item

30

2

2.040,00

400,00

Especificações LOTE 03 - ônibus Mercedes Benz
2013, Mercedes Benz OF 1315 ANO 1991-1992,
Mercedes Benz OF 1318 ANO 1992-1992,
Mercedes Benz OF 1621 ANO 1998-1998,
Mercedes Benz OF 1620 ANO 1996-1996 e
Mercedes Benz 2013-2014
pino de centro original para molejo lpo.mb.of.oh
1313 - 1620l.
pino de molejos dianteiro / traseiro (cimentado)
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.mb.of.oh
1313 1620l.
grampos para molejos dianteiros e traseiros (
medidas diversas) completos (porcas duplas/conicos)
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/
algemas/ suportes dianteiros / traseiros.
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
graxeiras para pinos e suportes de molejos de
ônibus.
travas ( completas) para molejos/ suportes
dianteiros./traseiros lpo.mb.of.oh.
parafusos aço (diversas medidas) completos para
suportes/molejos dianteiros / traseiros lpo.mb.of.oh.
suporte de molejos traseiros ônibus lpo.mb.of.oh
1313-1620l.

1

5

170,00

serviço de solda em geral

Qtde

30

Fama

serviço de embuchamento traseiros
(molejos/algemas/suportes)
serviço de suportes traseiro ( reparar / soldar e ou
trocar )

Item

21

Rivertec

mola 2ºv tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
mola 3º tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh. 13131620l.

TOTAL DO LOTE ................................................................................................................... R$ 111.900,00

20

mola 1ª (parabólica) tras.lpo.iveco/city class

5

1620l.
15

FAMA

serviço de molejo (trocar molas quebradas, pino
de centro e reparos em geral) dianteiros e
traseiros.
serviço de molejos (arquear e ou reforçar)
dianteiros e traseiros.
serviço de embuchamento (
molejos/algemas/suportes)dianteiros e traseiros.
serviço de suportes (reparar / soldar e ou trocar)
dianteiros e traseiros.
serviço de embuchamento ( molejos / algemas/
suportes) dianteiros e traseiros.

Pág.

Terça-feira, 12 de Abril de 2016
160,00

FAMA

serviço de molejo(trocar molas quebradas, pino de
centro e reparos em geral) dianteiros e traseiros.
serviço de molejos (arquear e ou reforçar) dianteiros
e traseiros.
serviço de embuchamento (
molejos/algemas/suportes)dianteiros e traseiros.
serviço de suportes (reparar / soldar e ou trocar)
dianteiros e traseiros.
serviço de solda em geral

-

25,00

480,00
500,00

TOTAL DO LOTE ................................................................................................ .................... R$ 23.500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 77/2016 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 46/2016, homologado em
01/04/2016.
Valor Homologado: R$ 6.894,00 (Seis mil oitocentos e noventa e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear para uso
no Pronto Atendimento e itens para a distribuição gratuita do Programa Nascer
em Cianorte.
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Marca

2

1.800

pote de lenço umedecido para uso infantil com 75 unidades, não
contém álcool, com loção hidratante, tamanho 18 cm x 11 cm.

5

1.800

unidade sabonete infantil glicerinado, com 90grs.

LOLLY
BABY
123
BABY

Valor
Unitário
R$ 2,40
R$ 1,43

Valor
Total
R$
4.320,00
R$
2.574,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0753

este Município mediante Pregão Presencial sob nº 51/2016, homologado em
01/04/2016.
Valor Homologado: R$ 26.305,00 (Vinte e seis mil trezentos e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de horas
técnicas para manutenção em impressoras e multifuncionais a laser e jato de
tinta, calculadoras manuais, elétricas, eletrônicas, máquinas de escrever, copiadoras e relógios de pontos.
Empresa: CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
1
2
3
4
5
6

Qtde
50
50
50
10
50
20

7

100

Item
1
2
3

Qtde
1
1
3

4

100

Item

Qtde

1

100

Descrição – LOTE 01
película teflon impressora laser linha hp.
película metálica impressora laser linha hp.
pares buchas da unidade fusora das laser linha hp.
rolo de impressão linha hp.
picakp roller linha de impressora hp.
placa fonte de monitor lcd/led.
horas técnicas para prestação de serviços de manutenção em
impressoras e multifuncionais laser e jato de tinta e monitores de
lcd/led. a manutenção deve ser realizada conforme descrito no
termo de referência.
VALOR TOTAL PARA O LOTE 01 R$ 18.300,00
Descrição – LOTE 02
conversor tcp/ip relógio ponto eletrônico.
kit biométrico relógio ponto eletrônico.
bateria 6v 4,5 a para relógio ponto eletrônico.
horas técnicas para prestação de serviços de manutenção em
relógio ponto. a manutenção deve ser realizada conforme descrito
no termo de referência.
VALOR TOTAL PARA O LOTE 02 R$ 4.505,00
Descrição – LOTE 03
horas técnicas para prestação de serviços de manutenção em
calculadoras manuais, elétricas, eletrônicas, maquinas de
escrever, maquinas de contabilidade, somadora, multiplicadoras
manuais, elétricas e eletrônicas, mimeógrafos, gravadores de
stencil, copiadoras.
a manutenção deve ser realizada conforme descrito no termo de
referência.
VALOR TOTAL PARA O LOTE 03 R$ 3.500,00

Valor Unitário
R$ 63,00
R$ 95,00
R$ 40,00
R$ 60,00
R$ 40,00
R$ 115,00

Valor Total
R$ 3.150,00
R$ 4.750,00
R$ 2.000,00
R$ 600,00
R$ 2.000,00
R$ 2.300,00

R$ 35,00

R$ 3.500,00

Valor Unitário
R$ 330,00
R$ 450,00
R$ 75,00

Valor Total
R$ 330,00
R$ 450,00
R$ 225,00

R$ 35,00

R$ 3.500,00

Valor Unitário

Valor Total

R$ 35,00

R$ 3.500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2016 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 35/2016, homologado em
01/04/2016.
Valor Homologado: R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de metros de tela de alambrado,
postes de concreto, palanques e contratação de mão de obra para a instalação
de telas.
Empresa: TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca

1

2.800

UN

metros de tela para alambrado malha 9, fio 12 (fio
2,76mm).

Valor
Unitário

Belgo

R$ 8,00

Item

Qtde

7

1

8

1

9

1

Item

Qtde

15

1

16

1

Item

Qtde

Unid.

Descrição

Marca

4

70

UN

tinta esmalte sintético a base d'agua, lata de 18
litros, fornecedor com certificado abrafat.

Valor
Unitário

HYDRONORTH

R$ 360,00

Item
1

Qtde
1

2

1

3
4
5
6
Item
10

1
1
1
1
Qtde
1

11

1

12
13

1
1

14

1

R$ 585,00

R$ 585,00

R$ 2.980,00

R$ 2.980,00

Valor Unitário

Valor Total

R$ 6.400,00

R$ 6.400,00

R$ 640,00

R$ 640,00

Especificações - Caminhão VW 17.210 ano 2004
Serviço de recuperação e solda de monobloco.
Serviço de funilaria e pintura completa da cabine, com montagem e
desmontagem completa da tapeçaria e sistema elétrico.
Serviço de solda e recuperação completa de assoalho.
Serviço de funilaria e pintura de para-choque dianteiro e traseiro.
Serviço de funilaria e pintura completa da caçamba e chassi da caçamba.
Serviço de funilaria e pintura das 4 rodas.
Especificações - Caminhão MB 1518 ano 1989
Serviço de recuperação, solda e pintura de monobloco.
Serviço de funilaria e pintura completa da cabine, com montagem e
desmontagem completa da tapeçaria e sistema elétrico.
Serviço de solda e recuperação completa de assoalho.
Serviço de funilaria e pintura de para-choque dianteiro e traseiro.
Serviço de funilaria e pintura completa da carroceria e chassi da carroceria
com desmontagem e montagem dos implementos acoplados a carroceria.

Valor Unitário
R$ 785,00

Valor Total
R$ 785,00

R$ .455,00

R$ 11.455,00

R$ 1.140,00
R$ 500,00
R$ 3.560,00
R$ 575,00
Valor Unitário
R$ 780,00

R$ 1.140,00
R$ 500,00
R$ 3.560,00
R$ 575,00
Valor Total
R$ 780,00

R$ 11.350,00

R$ 11.350,00

R$ 470,00
R$ 375,00

R$ 470,00
R$ 375,00

R$ 3.775,00

R$ 3.775,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 234/2015 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. 188/15, homologado em
16/07/2015.
Valor Homologado: R$ 66.770,00 (Sessenta e seis mil setecentos e setenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de
serviços de alinhamento, cambagem, torno, embuchamento, solda e manutenção
dos caminhões e equipamentos rodoviários da Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde
4

Valor Total

2

3

R$
25.200,00

3

3

4

4

5

4

6

4

7

5

8

4

9

4

10

6

11

4

12

2

13

50

14

1

15

6

16

5

17

4

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 232/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por

R$ 11.780,00

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

1

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Valor Total

R$ 11.780,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 233/2015 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. 184/15, homologado em
16/07/2015.
Valor Homologado: R$ 34.765,00 (Trinta e quatro mil setecentos e sessenta e
cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de funilaria nos
caminhões: VW 17.210, VW 14.140, MB 1518 e motoniveladora HBW.
Empresa: LUIZ CARLOS DE AZEVEDO & CIA LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item

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

Valor Unitário

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

R$
22.400,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 84/2016 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 48/2016, homologado em
01/04/2016.
Valor Homologado: R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tintas e materiais para pintura
e conservação dos ginásios, quadras e campos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Especificações - Caminhão VW 14.140 ano 1990
Serviço de funilaria e pintura completa da cabine, com montagem e
desmontagem completa da tapeçaria e sistema elétrico.
Serviço de funilaria e pintura de para-choque dianteiro e traseiro.
Serviço de funilaria e pintura completa da caçamba e chassi da
caçamba.
Especificações - Motoniveladora (HBW) Huber Warco 140s Motor
Scania
Serviço de funilaria e pintura completa, com desmontagem e
montagem completa da tapeçaria e sistema elétrico.
Serviço de funilaria e pintura das 6 rodas.

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

Valor Total

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

6

este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 184/15, homologado em
16/07/2015.
Valor Homologado: R$ 22.385,00 (Vinte e dois mil trezentos e oitenta e cinco
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de funilaria nos
caminhões: VW 17.210, VW 14.140, MB 1518 e motoniveladora HBW.
Empresa: C R BARBOSA FUNILARIA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Prefeitura do Município de Cianorte
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Terça-feira, 12 de Abril de 2016

Especificações
Serviço de soldar concha de pá carregadeira e retro escavadeira; (com aplicação
de matéria prima).
Serviço de embuchamento em lamina de motoniveladora, case, HBW, Fiat Allis;
(com aplicação de matéria prima).
Serviço de Solda e ajuste de gira circulo em motoniveladora case, HBW. Fiat Allis;
(com aplicação de matéria prima).
Serviço de tombador de rodas, lado direito e lado esquerdo, e troca de rótula,
solda de rótula, troca de eixo do pistão hidráulico, troca de rótula da barra de
inclanação e solda, troca da rótula do pistão do tambor de rodas, em
motoniveladora Fiat Allis, Case, e HBW ; (com aplicação de matéria prima).
Serviço de troca e ajuste nos 4 (quatro) mancais do gira circulo da motoniveladora
Fiat Allis, Case, HBW; (com aplicação de matéria prima).
Serviço de soldar e recuperar gigante da caçamba dos caminhões GMC 12.170 e
14.190, MB 1518, VW 26.220 e 14.140
Serviço de embuchamento da balança traseira depá carregadeira, Caterpillar, NH
12B, Case W20 E e W20B, XCMG.
Serviço de Soldar e Alinhar guia de caçamba dos caminhões VW 26.220. 14.140,
GMC 12.170, 14190 e MB 1518.
Serviço de embuchamento completo da caçamba nos caminhões VW 26.220,
14.140, GMC 12.170, 14190 e MB 1518.
Serviço de confeccionar dobradiça da tampa caçamba dos caminhoes VW 26.220,
14.140, GMC 12.170, 14.190 e MB 1518.
Serviço de embuchamento de truck dos caminhões VW 26.220, GMC 12.170,
14.190 e MB 1518.
Serviço de trocar centro de rodas dos tratores agrícolas (com aplicação de matéria
prima).
Serviço de sacar parafuso em diversas medidas.
Serviço de recuperar e alinhar chassi da caçamba dos caminhões VW 26.220,
14.140, GMC 12.170 e 14.190, MB 1518.
Serviço de embuchamento do eixo dianteiro dos caminhões VW 26.220, 14.140,
GMC 14.190, 12.170, MB 1518, 709, 1113, Ford 11.000, 12.000, cargo 1317.
Serviço de trocar centro de rodas de caminhões, pá carregadeiras, retro
escavadeira, e motoniveladora (somente a mão de obra sem aplicação de matéria
prima).
Serviço de torno e embuchamento de concha e lança de pá carregadeira, retor
escavadeira ( com aplicação de buchas).

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Valor Unitário
(R$)

Valor
Total (R$)

1.500,00

6.000,00

1.180,00

3.540,00

750,00

2.250,00

450,00

1.800,00

345,00

1.380,00

350,00

1.400,00

1.470,00

7.350,00

250,00

1.000,00

1.100,00

4.400,00

750,00

4.500,00

900,00

3.600,00

450,00

900,00

28,00

1.400,00

1.500,00

1.500,00

275,00

1.650,00

Assessoria de Comunicação Social
230,00

1.150,00

1.750,00

7.000,00

10

6

11

4

Serviço de confeccionar dobradiça da tampa caçamba dos caminhoes VW 26.220,
14.140, GMC 12.170, 14.190 e MB 1518.
Serviço de embuchamento de truck dos caminhões VW 26.220, GMC 12.170,
14.190 e MB 1518.
Serviço de trocar centro de rodas dos tratores agrícolas (com aplicação de matéria
prima).
Serviço de sacar parafuso em diversas medidas.
Serviço de recuperar e alinhar chassi da caçamba dos caminhões VW 26.220,
14.140, GMC 12.170 e 14.190, MB 1518.
Serviço de embuchamento do eixo dianteiro dos caminhões VW 26.220, 14.140,
GMC 14.190, 12.170, MB 1518, 709, 1113, Ford 11.000, 12.000, cargo 1317.
Serviço de trocar centro de rodas de caminhões, pá carregadeiras, retro
escavadeira, e motoniveladora (somente a mão de obra sem aplicação de matéria
prima).
Serviço de torno e embuchamento de concha e lança de pá carregadeira, retor
escavadeira ( com aplicação de buchas).
Serviço de torno e embuchamento de articulação de pá carregadeira, retro
escavadeira e motoniveladora (com aplicação de buchas).
Serviço de alinhamento em caminhões (com aplicação de buchas).
Serviço de balanceamento em caminhões (com aplicação de buchas).
Serviço de caster em caminhões (com aplicação de buchas)
Serviço de cambagem em caminhões (com aplicação de buchas).
Serviço de embuchamento de balança de caminhões (com aplicação de buchas).
Serviço de alinhamento e balanceamento de cardan.

Órgão Oficial Nº 0753
12

2

13

50

14

1

15

6

16

5

17

4

18

4

19
20
21
22
23
24

8
8
8
8
6
10

750,00

4.500,00

900,00

3.600,00
900,00

28,00

1.400,00

1.500,00

1.500,00

275,00

1.650,00

230,00

1.150,00

1.750,00

7.000,00

650,00

2.600,00

145,00
70,00
180,00
180,00
875,00
350,00

1.160,00
560,00
1.440,00
1.440,00
5.250,00
3.500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de julho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 235/2015 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. 127/15, homologado em
16/07/2015.
Valor Homologado: R$ 6.850,00 (Seis mil oitocentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços para contratação e empresa para Prestação de serviço
de buffet para fornecimento de coffee break para os eventos da Secretaria de
Bem Estar Social.
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

1

Qtde

Especificações

1.000

Serviço de Buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de coffee
break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de salgado frito; 2
tipos de bolo; 1 tipo de suco artificial; café; chá-mate. A responsabilidade
pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados nos encontros e a
entrega dos mesmos será da empresa contratada.

Valor unitário
registrado

Valor total
registrado

R$ 6,85

R$ 6.850,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de julho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 409/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 260/2015, homologado em
15/10/2015.
Valor Homologado: R$ 38.815,00 (Trinta e oito mil oitocentos e quinze reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.
Empresa: TECTONER RECARGA DE TONER LTDA – EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

1

15

2

15

5

15

6

15

7

50

8

50

11

50

12

50

17

350

21

40

23

20

24

10

25

10

26

10

Especificações
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, na cor preta,
referência hp 15, para impressora hp deskjet 810/840/845c/920/940/3820,
com 14 ml e rendimento aproximado de 270 páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, tinta colorida,
referência hp 17, para impressora hp deskjet 810/840/845c/920/940/3820,
com 15 ml e rendimento aproximado de 480 páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp deskjet d1660, preto - referência hp 60, com rendimento
aproximado de 165 páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp deskjet d1660, colorido - referência hp 60, com rendimento
aproximado de 200 páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, na cor preta,
referência hp 92, para impressora hp impressora multifuncional hp photosmart
c3180, com 5,5 ml e rendimento aproximado de 220 páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, colorido,
referência hp 93, para impressora hp impressora multifuncional hp photosmart
c3180, com 7 ml e rendimento aproximado de 220 páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp colorjet 2050, na cor preta - referência hp 122, com rendimento
aproximado de 120 páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp colorjet 2050, colorido - referência hp 122, com rendimento
aproximado de 100 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo, para
impressora hp laser jet m1132 - hp laser jet 1102w - referência 85a, com
rendimento aproximado de 1.600 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo, para
impressora lexmark - referencia lexmark e260dn, com rendimento aproximado
de 3.500 paginas.
cartucho de tinta para impressoras brother mfc6710dw - preto - com capacidade
mínima de impressão para 2.400 (duas mil e quatrocentas) páginas.
cartucho de tinta para impressoras brother mfc6710dw - magenta - com
capacidade de impressão para 1.200 (mil e duzentas) paginas.
cartucho de tinta para impressoras brother mfc6710dw - ciano - com
capacidade de impressão para 1.200 (mil e duzentas) paginas.
cartucho de tinta para impressoras brother mfc6710dw - amarelo - com
capacidade de impressão para 1.200 (mil e duzentas) paginas.

Marca

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

TECTONER

50,00

750,00

TECTONER

60,00

900,00

TECTONER

49,00

735,00

TECTONER

54,00

810,00

TECTONER

48,00

2.400,00

TECTONER

54,00

2.700,00

TECTONER

42,00

2.100,00

TECTONER

48,00

2.400,00

TECTONER

44,50

15.575,00

TECTONER

178,00

7.120,00

BROTHER

86,50

1.730,00

BROTHER

53,50

535,00

BROTHER

53,00

530,00

BROTHER

53,00

530,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 410/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 260/2015, homologado em
15/10/2015.
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Valor Homologado: R$ 12.578,50 (Doze mil quinhentos e setenta e oito reais
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.
Empresa: W P DO BRASIL LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

3

40

4

40

13

12

15

100

18

24

19

180

20

15

Especificações
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, na cor
preta, referencia hp 21, para impressora hp deskjet
3910/3920/3930/3940, com 5 ml e rendimento aproximado de 190
paginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo,
colorido, referencia hp 22, para impressora hp deskjet
3910/3920/3930/3940, com 6 ml e rendimento aproximado de 165
páginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, na cor
preta, referência hp 56, para impressora hp deskjet
5150/5550/5650/9650, com 19 ml e rendimento aproximado de 400
páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo,
para impressora hp laserjet m1120 mfp / m1522n, referência hp 36a
cb436a, com rendimento aproximado de 2.000 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo,
referência hp 505a para impressora hp laser jet p2035, com rendimento
aproximado de 2.300 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo,
para impressora hp laserjet p1005 - referência hp 35a cb435a, com
rendimento aproximado de 1.500 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo,
para impressora hp laser jet pro 1536 dnf mfp - referência hp 78a - ce
278a, com rendimento aproximado de 2.100 páginas.

Marca /
Modelo

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

WP

31,90

1.276,00

WP

45,00

1.800,00

WP

30,50

366,00

WP

27,00

2.700,00

WP

41,00

984,00

WP

28,00

5.040,00

WP

27,50

412,50

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 411/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 260/2015, homologado em
15/10/2015.
Valor Homologado: R$ 9.683,00 (Nove mil seiscentos e oitenta e três reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente.
Empresa: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
14

16

22

Qtde
12

250

60

Marca /
Modelo

Especificações
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, colorido,
referência hp 57, para impressora hp deskjet 5150/5550/5650/9650, com 17
ml e rendimento aproximado de 500 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo, para
impressora hp laser jet
1010/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055,
referência hp 12a q2612a, com rendimento aproximado de 2000 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo, para
impressora samsung - referencia samsung 104a, com rendimento aproximado
de 1.500 paginas.

NOVA
SUPRI/
C6657A

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

44,00

528,00

NOVA
SUPRI /
Q2612A

23,90

5.975,00

NOVA
SUPRI /
MLT D
104

53,00

3.180,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
165/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 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:
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, à Rua Pica
Pau 1211, CEP 86.701-040, telefone (43) 3275-3105, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 01.328.535/0001-59, neste ato representada pela Sra. Michele Cristina Cardoso da Silva Machado, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.857.674-0
SSP/PR e do CPF nº 878.622.989-34, residente e domiciliada em Arapongas /
Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar os valores dos itens 209 e
214 para a quantidade ainda não contratada da ata, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
Item

Qtde

209

2.900

214

2.900

Especificações
soro fisiológico 0,9%, sistema
aberto, frasco conta gotas
contendo 250ml. unidade.
soro fisiológico 0,9%,sistema
aberto, frasco conta gotas
contendo 100ml. unidade.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Marca

Valor
Unitário

Valor Unitário
Reajustado

Valor Total
Reajustado

ARBORETO

R$ 1,18

R$ 2,23

R$ 6.467,00

ARBORETO

R$ 1,05

R$ 1,95

R$ 5.655,00

Assessoria de Comunicação Social

Item

Qtde

209

2.900

214

2.900

Especificações
soro fisiológico 0,9%, sistema
aberto, frasco conta gotas
contendo 250ml. unidade.
soro fisiológico 0,9%,sistema
aberto, frasco conta gotas
contendo 100ml. unidade.

Órgão Oficial Nº 0753

Marca

Unitário

Reajustado

Reajustado

ARBORETO

R$ 1,18

R$ 2,23

R$ 6.467,00

ARBORETO

R$ 1,05

R$ 1,95

R$ 5.655,00

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, 04 de abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
CONTRATANTE

Michele Cristina Cardoso da Silva
Classmed Produtos Hospitalares
CONTRATADA

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
337/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA
PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
- ME ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Nº 228/2015.
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito 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:
PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Lopes Trovão, 266,
Zona 04, CEP 87014-080, telefone (44) 3029-2299, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.396.523/0001-73, neste ato representada por sua procuradora, a Sra. Rozimar Spurio Garcia Bravo, portadora
da Cédula de Identidade RG no 5.320.052-4 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n°
811.231.089-00, residente e domiciliada em Maringá/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor do item 2 desta ata,
para a quantidade ainda não contratada, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Item

2

Qtde

Especificações

Marca

Valor
Unitário

900

alimento em pó, para nutrição oral ou
enteral, para crianças a partir de 1 ano
de idade. normocalórica 1.0kcal/ml,
carboidrato: mínimo 15% sacarose.
acrescido de todas as vitaminas e
minerais. com sabor. isento de lactose
e glúten. apresentação: lata de 400g.

FORTINI
PÓ
BAUNILHA
DANONE

R$ 46,70

Valor
Unitário
Reajustado

Valor
Total

R$ 55,09

R$
49.581,00

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, 03 de fevereiro de 2016.
Rozimar Spurio Garcia Bravo
Claudemir Romero Bongiorno
PROMISSE COM. DE MATERIAIS MÉDICO
Prefeito
HOSPITALARES LTDA - ME		
Contratante
Contratada

Secretaria de Educação
O presente texto foi apreciado em Assembleia Geral do Fórum Municipal de
Educação, no dia 07/04/2016, sendo aprovado em sua integralidade, constituindo-se no anexo II da ata da Assembleia Geral de instalação do Fórum Municipal
de Educação e que o aprovou.
FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art.1º. O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME, é uma entidade
suprapartidária, sem personalidade jurídica, formado por profissionais da educação, organizações governamentais e não governamentais com atuação permanente na área da educação no âmbito do município de Cianorte – Estado do
Paraná, assim como por instituições que atuam na garantia e defesa dos direitos
das crianças, adolescentes, jovens e adultos e se caracteriza por ser um espaço
permanente de discussão e atuação nas garantias do referido direito.
Art.2º. O Fórum é instância consultiva, propositiva, indicadora, fomentadora e
de acompanhamento das ações na área da Educação no âmbito do Município de
Cianorte – Estado do Paraná.
Art.3º. O Fórum tem por finalidade acompanhar a implantação e implementação
do Plano Municipal de Educação do Município de Cianorte e de seus instrumentos, assim como promover estudos e debates sobre esta política.
Parágrafo único - As decisões do Fórum poderão transformar-se em delibera-
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ções pelo Conselho Municipal de Educação.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º. Compete ao Fórum Municipal de Educação:
I-congregar representantes de órgãos públicos e entidades privadas com interesse e atuação educacional no Município de Cianorte, para discussão do Plano
Municipal de Educação;
II-planejar, acompanhar e coordenar o processo de concepção, implementação e
avaliação da política educacional no Município, especialmente no que se refere
ao Plano Municipal de Educação;
III-zelar para que o Fórum e as Conferências Municipais de Educação do Município de Cianorte estejam articuladas às Conferências Estaduais e
Nacional de Educação;
IV-realizar as Conferências Municipais de Educação, com garantia de ampla
participação da sociedade interessada; e,
V-aprovar seu Regimento Interno.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art.5º. Constituem objetivos fundamentais do Fórum Municipal de Educação
de Cianorte:
I - atuar junto com as organizações governamentais e não governamentais para
a implantação e implementação de políticas para a Educação no âmbito do Município de Cianorte;
II - articular debates para obtenção de indicativos sobre a realidade de atendimento e demandas existentes visando à proposição da política de Educação
Básica e Superior;
III - acompanhar o cumprimento da legislação específica, colaborando na sua
implementação;
IV - organizar encontros sistemáticos para a troca de experiências entre setores
envolvidos com a Educação, visando o estabelecimento das ações;
V - divulgar informações relativas às políticas, regulamentações e funcionamento das instituições de Educação Básica e Superior.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO
Art. 6º. O Fórum é composto por profissionais da Rede Pública e Privada de
Educação, Instituições e pessoas que atuam na garantia e defesa de uma educação de qualidade, representantes dos seguintes segmentos:
I.Conselho Municipal de Educação;
II.Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
III.Centros Municipais de Educação Infantil;
IV.Profissionais da Educação Pública Municipal;
V.Profissionais da Escola Pública Estadual;
VI.Profissionais das Escolas Particulares;
VII.Conselhos Escolares;
VIII.Associações de Pais Mestres e Funcionários das Escolas Municipais;
IX.Instituições de Educação Profissional;
X.Instituições de Profissionais da Educação;
XI.Instituições de Ensino Superior;
XII.Movimento Estudantil;
XIII.Conselho de Alimentação Escolar;
XIV.Conselho de Acompanhamento do FUNDEB;
XV.Conselho Tutelar;
XVI.Secretaria Municipal de Saúde;
XVII.Secretaria de Bem Estar Social;
XVIII.Núcleo Regional de Educação;
XIX.Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XX.Conselho Municipal de Assistência Social.
§ 1º Os segmentos indicados nos incisos IV a XII escolherão seus representantes
em Assembleia Geral.
§ 2º Os segmentos arrolados nos incisos I, II, III e XIII a XX indicarão seus
representantes em documento assinado pela autoridade responsável.
§ 3º Todos os representantes dos segmentos deverão efetuar cadastro junto a
Coordenação Geral.
§ 4º Sempre que se faça necessário, em função das especificidades dos temas
debatidos, poderão ser convocados para participação no Fórum especialistas ou
estudiosos, a título de consultoria.
Art.7º. Havendo interessados, poderão participar os seguintes segmentos:
I.Associações de bairros;
II.Instituições Religiosas;
III.Clubes de Serviços.
Art. 8º. São considerados como participantes fundadores: a Secretária Municipal
de Educação e Cultura, a Presidente do Conselho Municipal de Educação e os
membros participantes da Assembleia Geral de Instalação do FME, que assinarem a lista de presença, documento anexado a ata de instalação do FME.
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Art. 9º. O Fórum Municipal de Educação de Cianorte é composto pelos seguintes órgãos:
I.Coordenação Geral;
II.Assembleia Geral;
III.Conferência Municipal.
Da Coordenação Geral
Art. 10. A Coordenação Geral do FME é órgão de caráter executivo, responsável por operacionalizar as sessões e eventos, bem como encaminhar as deliberações definidas em Assembleia Geral e ou Conferências.
Art. 11. Compete ao Presidente:
I- convocar e presidir as sessões plenárias da Coordenação Geral do Fórum;
II- propor e aprovar a pauta das sessões plenárias;
III- observar o cumprimento das normas e determinações registradas pela plenária do Fórum;
IV- encaminhar para o Conselho Municipal de Educação, os processos com os
procedimentos adotados pelo Colegiado e pelas Instituições necessárias às suas
resoluções;
V- encarregar-se da organização e seleção da legislação e jurisprudência relativas à ação do Fórum;
VI- efetuar a revisão técnica dos documentos, publicações e atos;
VII- responsabilizar-se pelo controle e registro dos documentos, bem como supervisionar a digitação, reprodução e impressão destes;
VIII - articular e colaborar na obtenção de orçamento para a Assembleia Geral e
Conferências da Educação junto aos gestores educacionais do município;
IX- indicar representantes do Fórum para ações pontuais e específicas;
X- constituir Comissões;
XI- convocar e presidir encontros para discussão de assuntos correlatos ao Fórum;
XII- resolver casos omissos de natureza administrativa;
XIII- realizar estudos e elaborar propostas para o entendimento de leis e normas
pertinentes ao Fórum;
XIV- exercer outras competências de natureza jurídico-educacional que sejam
demandadas pelo Fórum;
XV- criar formas de homenagear e promover o reconhecimento de representantes da educação, no sentido de valorizar trabalhos realizados por profissionais
de instituições que contribuem para uma educação de qualidade no Município
de Cianorte;
XVI- convocar as Conferências Municipais de Educação.
Art. 12. A Coordenação Geral é composta da seguinte forma:
I. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, indicado dentre os servidores do quadro efetivo;
II. 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação, indicado na forma do Regimento Interno;
III. 03 (três) membros eleitos dentre os integrantes do Fórum, mediante Assembleia Geral.
§1º. Compete à Coordenação Geral discutir, decidir e encaminhar acerca das
diretrizes dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo Fórum Municipal de Educação; dirigir as reuniões, assembleias gerais, conferências, e demais atividades
do Fórum Municipal, com fornecimento de suporte administrativo e técnico, na
forma deste Regimento Interno.
§2º. A Coordenação Geral se reunirá ordinariamente a cada semestre, podendo se reunir extraordinariamente por convocação de seu presidente sempre que
houver necessidade.
§3º. A Coordenação Geral será presidida por 01 (um) presidente e 01 (um) secretário geral eleito entre seus pares.
Art. 13. A Coordenação Geral terá uma Secretaria Executiva que assessorará a
realização dos trabalhos.
Art. 14. A Secretaria Executiva é uma instância operacionalizadora e representativa do Fórum, auxiliar da Coordenação Geral, constituída por 03 (três) membros representantes do Fórum, para atuar em situações específicas que demandem equipe de trabalho, devendo se reunir tantas vezes que for necessário para
cumprimento de tarefas.
Art. 15. Compete à Secretaria Executiva:
I. organizar a pauta das sessões plenárias do Fórum e submetê-la à aprovação
do Colegiado;
II. secretariar as sessões plenárias do Fórum, lavrar e assinar as Atas respectivas;
III. dar forma às decisões plenárias, remetendo-as de volta àquela instância para
aprovação final;
IV. coordenar e executar as atividades de apoio administrativo do Fórum;
V. providenciar a execução das medidas pelo Colegiado;
VI. coordenar a elaboração do Trabalho Anual e Plurianual;
VII. garantir o exercício do Plano de Trabalho;
VIII. manter o Cadastro de Entidades participantes do Fórum;
IX. executar outras atividades que lhe forem delegadas.
Art. 16. A Assembleia Geral é a instância para fins de eleição dos representantes
dos segmentos que compõem o Fórum e de análise sobre a política municipal
de educação.
I. A Assembleia Geral de instalação do Fórum Municipal de Educação terá como
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incumbência aprovar o texto do Regimento Interno, que elaborado pela equipe
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura será proposto em plenária para
discussão e aprovação.
II. A Assembleia Geral se reunirá de forma ordinária anualmente, e extraordinariamente sempre que a Coordenação Geral efetuar convocação com divulgação
prévia de itens de pauta que a justifique.
Parágrafo Único: nas assembleias extraordinárias, o Fórum somente deliberará
sobre a matéria para a qual foi convocado, com prazo mínimo de dois dias.
Art. 17. A Conferência Municipal de Educação é a instância máxima de deliberação do Fórum devendo ser convocada pela Coordenação Geral do FME, a
cada 02 anos.
I.Para a realização de Conferência Municipal de Educação poderão ser constituídos comissões e grupos de trabalho com funções especiais e por prazo determinado.
II.A Conferência Municipal de Educação é órgão máximo de deliberação, nela
tendo assento com direito a voz e voto, os membros titulares conforme o disposto nos Artigos 6º e 7º, e, na ausência justificada destes, os respectivos suplentes
das entidades que aderiram ao Fórum.
Das Comissões
Art. 18. O FME poderá instituir as seguintes comissões:
I. Comissão de Comunicação e Articulação.
II. Comissão de Estudos e Pesquisas.
Art. 19. A Comissão de Comunicação e Articulação é uma instância de divulgação do Fórum e de suas proposições, constituída por 03 (três) membros representantes de Instituições Governamentais e Não Governamentais e reunir-se-á
ordinariamente a cada seis meses e extraordinariamente sempre que houver necessidade de sua atuação.
Art. 20. Compete à Comissão de Comunicação e Articulação:
I . divulgar nos meios de comunicação, assuntos discutidos no Fórum;
II. mobilizar os diversos seguimentos para participação nas Conferências Municipais de Educação;
III. agendar entrevistas sugeridas no Fórum;
IV. articular-se com setores envolvidos nos assuntos na pauta de discussões;
V. divulgar informações de interesses relacionados ao Fórum;
VI. promover debates com as Redes de Ensino e a Sociedade Civil.
Art. 21. A Comissão de Estudos e Pesquisas, constituída por 03 (três) membros
representantes de Instituições Governamentais e Não Governamentais, é a instância responsável pelo desenvolvimento, coordenação e execução de estudos
e pesquisas inerentes à temática escolhida pelo Fórum e reunir-se-á ordinariamente a cada seis meses e extraordinariamente sempre que houver necessidade
de sua atuação.
CAPÍTULO VI
DO MANDATO E DO FUNCIONAMENTO DAS INSTÂNCIAS
COLEGIADAS
Art. 22. Os membros titulares e suplentes do Fórum terão mandato de 02 (dois)
anos.
Parágrafo único. Em caso de vacância, o membro titular terá substituto designado pelo Fórum para completar o seu mandato.
Art.23. O mandato de membro titular é considerado vago antes do término nos
casos de:
I. morte;
II. renúncia;
III. ausência a 02 (duas) reuniões consecutivas ou 03 (três) alternadas, sem comunicação prévia ou se fazer representar por seu suplente.
Art. 24. Para a instalação das reuniões da Coordenação Geral, Comissões do
Fórum e Assembleias Gerais será considerado o tempo de 15 minutos como
tolerância à 1ª convocação, não havendo a maioria simples dos membros, será
feita a 2ª convocação em ato contínuo com a tolerância de 30 minutos. Depois
deste tempo as sessões serão instaladas com o número presente.
Art. 25. As Sessões Plenárias do Fórum e as reuniões do Colegiado e das suas
Comissões obedecerão à seguinte ordem:
I. leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. leitura e aprovação da pauta;
III. ordem do dia;
IV. informes;
V. encerramento.
Art. 26. As pautas das Assembleias Gerais do Fórum deverão ser encaminhadas
aos seus membros com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data
da sessão plenária, utilizando-se os meios necessários para essa comunicação.
CAPÍTULO VII
DAS RECEITAS E DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO FÓRUM
Art. 27. Na previsão orçamentária da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, feita anualmente e enviada ao Gabinete do Prefeito, deverá constar a dotação
orçamentária que viabilize a realização dos trabalhos, prevendo-se a realização
das Assembleias Gerais, Conferências Municipais e demais ações em sua atuação permanente.
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Parágrafo Único: Caberá ao Colegiado encaminhar à Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, no mês de setembro, planilha de recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do Fórum, com a devida previsão de recursos financeiros.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28. Os membros suplentes poderão participar das Sessões do Fórum com
direito a voz, somente quando estiver substituindo o titular ou no exercício de
titular, terá direito a voto.
Art. 29. Ao Fórum Municipal de Educação deverá ser disponibilizado, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Cianorte, um espaço
com infraestrutura adequada para funcionamento permanente: reunião das Comissões do Colegiado; recebimento de temas e pesquisas; guarda de documentos e contato/atendimento aos profissionais de educação e comunidade escolar.
Art. 30. Os casos omissos ou não constantes nesse Regimento serão resolvidos
pela Coordenação Geral.
Art. 31. Toda e qualquer alteração no presente regimento deverá ser apreciada e
votada em Assembleia Geral convocada para este fim, sendo necessário quórum
mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos membros do Fórum e 2/3 (dois terços)
de votos favoráveis dos que estiverem presentes.
Art. 32. O presente regimento, depois de lido e aprovado em Assembleia Geral
será publicado.
Cianorte, 07 de abril de 2016.
MARIA NEUZA CASASSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MARIA SILVA DE OLIVEIRA TORRES
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELIANE APARECIDA LOPES
COORDENADORA DA ASSEMBLEIA GERAL DO
FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CIANORTE/PR.
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