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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 542/2016-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 AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Avenida Goiás 26, CEP 87.200-151, telefone (44) 3018-2828, inscrita no CNPJ 
sob nº 23.119.737/0001-23.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 361/2015.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes ao Municí-
pio de Cianorte, com “RESERVA DE COTAS”; para a Secretaria de Integração 
Governamental.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.388,79 (Três mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 569/2016 - 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.A. DA COSTA & COSTA LTDA - ME, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Av. Pernambuco, 918, Zona 03, CEP 
87209-162, telefone (44) 3631-5307, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.597.564/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 191/2015.
OBJETO: Contratação de empresa visando à prestação de serviços de limpeza,     
manutenção e solda em bloco de refrigeração do sistema hidráulico e tanque de 
combustível de caminhões, máquinas, entre outros, da Secretaria de Serviços 
Municipais.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.108,00 (Dois mil cento e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/082016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Maio 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 
15/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 57/2016, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de vidros canelado, incolor, temperado e 
mini boreal para reposição em janelas e portas das Escolas Municipais, Centro 
de Educação Infantil, Biblioteca e NTM.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa E.A. LEAL & LEAL 
LTDA - ME como vencedora dos itens único 01-02-03-04 no valor total de R$ 
40.650,00 (Quarenta mil seiscentos e cinquenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1236/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRAL CONS-
TRUÇÃO CIVIL LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TO-
MADA DE PREÇOS Nº 19/2015.
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:
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Avenida Goiás, 96, Município de Cianorte, estado do Paraná, telefo-
ne (44) 3629-3441, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.216.135/0001-98, neste ato 
representada por seu sócio administrador, o Sr. Luiz Carlos Peres de Almeida, 
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CREA/PR 9152-D, portador da Cédula de Identidade nº 1.256.901 SSP/PR e 
inscrito no CPF/MF nº 413.901.999-91, residente e domiciliado no Município 
de Cianorte/Paraná. 
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia para 31/07/2016. 
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, 10 de maio de 2016.

      Luiz Carlos Peres de Almeida Claudemir Romero Bongiorno
    CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA       Prefeito
                    Contratada                      Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 125/2016 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 15/2016, homologado em 
09/05/2016.
Valor Homologado: R$ 40.650,00 (Quarenta mil seiscentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de vidros canelado, incolor, 
temperado e mini boreal para reposição em janelas e portas das Escolas Munici-
pais, Centro de Educação Infantil, Biblioteca e NTM.
Empresa: E.A. LEAL & LEAL LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 300/2015 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. 225/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 50.362,00 (Cinquenta mil trezentos e sessenta e dois 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de placas de sinalização vertical, tachas e tachões e serviço de sinalização viária 
horizontal, com fornecimento de material e mão de obra (com esfera de vidro).
Empresa: PROTOTIPU´S PAINÉIS LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 301/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário  Valor Total  

1 110 metro quadrado de vidro, canelado 3mm,incolor, colocado UBV R$ 65,00 R$ 7.150,00 

2 110 metro quadrado de vidro, incolor, 3mm, colocado UBV R$ 45,00 R$ 4.950,00 

3 110 medro quadrado de vidro, mini boreal, 3mm, incolor,  
colocado UBV R$ 65,00 R$ 7.150,00 

4 100 metro quadrado de vidro, temperado 8 mm, incolor,  colocado BLINDEX R$ 214,00 R$ 21.400,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

1 550 

placa de regulamentação redonda d=50 cm, em chapa 18, 
decapada, fosfatizada, com pintura eletrostática na cor preta no 

verso da placa, frente revestida com película refletiva grau técnico, 
conforme norma técnica nbr  14644/07 da abnt, nas 

especificações de cores, letras, símbolos e dimensões de bordas, 
orlas e tarjas definidas nos manuais de sinalização vertical do 

denatran 

PROTOTIPU´S 
PAINÉIS R$ 39,00 R$ 

21.450,00 

2 200 

placa de regulamentação triangular d=75 cm, em chapa 18, 
decapada, fosfatizada, com pintura eletrostática na cor preta no 

verso da placa, frente revestida com película refletiva “grau 
técnico”, conforme norma técnica nbr – 14644/07 da abnt, nas 
especificações de cores, letras, símbolos e dimensões de bordas, 
orlas e tarjas definidas nos manuais de sinalização vertical do 

denatran 

PROTOTIPU´S 
PAINÉIS R$ 40,00 R$ 

8.000,00 

5 420 

placas de advertência quadra l=45 cm em chapa 18, decapada, 
fosfatiza, com pintura eletrostática na cor preta no verso da placa, 

frente revestida com película refletiva grau técnico, conforme 
norma técnica nbr  14644/07 da abnt, nas especificações de cores, 

letras, símbolos e dimensões de bordas, orlas e tarjas definidas 
nos manuais de sinalização vertical do denatran 

PROTOTIPU´S 
PAINÉIS R$ 39,00 R$ 

16.380,00 

7 50 

placas de vias urbanas, indicativas de sentido (azul ou verde) 
retangular l=100x80 cm em chapa 18, decapada, fosfatizada, com 

pintura eletrostática na cor preta no verso da placa, frente 
revestida com película refletiva grau técnico, conforme norma 

técnica nbr  14644/07 da abnt, nas especificações de cores, letras, 
símbolos e dimensões de bordas, orlas e tarjas definidas nos 

manuais de sinalização vertical do denatran 

PROTOTIPU´S 
PAINÉIS R$ 70,00 R$ 

3.500,00 

8 200 

fornecimento e instalação de tachas refletivas no tamanho 
10x8x2cm, mono ou bidirecional, atendendo a nbr 14636 

(sinalização horizontal viária - tachas refletivas viárias - requisitos) 
e demais exigências do der. 

PROTOTIPU´S 
PAINÉIS R$ 5,16 R$ 

1.032,00 

 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 225/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 22.594,00 (Vinte e dois mil quinhentos e noventa e qua-
tro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de placas de sinalização vertical, tachas e tachões e serviço de sinalização viária 
horizontal, com fornecimento de material e mão de obra (com esfera de vidro).
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 302/2015 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. 225/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.600,00 (Cinco mil seiscentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de placas de sinalização vertical, tachas e tachões e serviço de sinalização viária 
horizontal, com fornecimento de material e mão de obra (com esfera de vidro).
Empresa: BULLA SINALIZAÇÕES LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 303/2015 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. 225/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 61.414,00 (Sessenta e um mil quatrocentos e quatorze 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de placas de sinalização vertical, tachas e tachões e serviço de sinalização viária 
horizontal, com fornecimento de material e mão de obra (com esfera de vidro).
Empresa: INCOVIA INDÚSTRIA E COM DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DE 
SEGURANÇA LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 304/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

3 100 

placa de regulamentação octagonal d=35cm, em chapa 18, decapada, 
fosfatizada, com pintura eletrostática na cor preta no verso da placa, 
frete revestida com película refletiva “grau técnico”, conforme norma 
técnica nbr – 14644/07 da abnt, nas especificações de cores, letras, 

símbolos e dimensões de bordas, orlas e tarjas definidas nos manuais 
de sinalização vertical do denatran 

CIAPLACAS R$ 38,50 R$ 
3.850,00 

4 330 

placas de regulamentação (com informações complementares) 
retangular l=50x90cm em chapa 18, decapada, fosfatizada, com 

pintura eletrostática na cor preta no verso da placa, frente revestida 
com película refletiva grau técnico, conforme norma técnica nbr  

14644/07 da abnt, nas especificações de cores, letras, símbolos e 
dimensões de bordas, orlas e tarjas definidas nos manuais de 

sinalização vertical do denatran 

CIAPLACAS R$ 56,80 R$ 
18.744,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

6 100 

placas de advertência (com informações complementares) retangular 
l=50x90cm em chapa 18, decapada, fosfatizada, com pintura 

eletrostática na cor preta no verso da placa, frente revestida com 
película refletiva grau técnico, conforme norma técnica nbr  

14644/07 da abnt, nas especificações de cores, letras, símbolos e 
dimensões de bordas, orlas e tarjas definidas nos manuais de 

sinalização vertical do denatran 

BULLA R$ 56,00 R$ 
5.600,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

9 200 
fornecimento e instalação de tachas refletivas no tamanho 25x15x5cm, 
mono ou bidirecional, atendendo a nbr 14636 (sinalização horizontal 

viária - tachas refletivas viárias - requisitos) e demais exigências do der. 
INCOVIA R$ 14,57 R$ 

2.914,00 

10 5.000 

m² de sinalização horizontal (pintura) com fornecimento de materiais e 
mão de obra, com tinta acrílica a frio para demarcação viária e esferas 
de vidro, incluindo marcas longitudinais, marcas transversais, marcas 

de canalização, marcas de delimitação e controle de parada e/ou 
estacionamentos, inscrições no pavimento, faixas de pedestres e outras, 
atendendo a resolução 236/2007 (volume iv - sinalização horizontal) do 

contran, e as normas nbr 11862 (tintas para sinalização horizontal à 
base de resina acrílica), nbr 6831 (sinalização horizontal viária - 

microesferas de vidro - requisitos), nbr 15405 (sinalização horizontal 
viária - tintas - procedimentos pra execução da demarcação e avaliação). 

INCOVIA R$ 11,70 R$ 
58.500,00 
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procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 180/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 13.570,00 (Treze mil quinhentos e setenta reais).
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa para prestação de 
serviços visando à elaboração de peças gráficas – livros, revistas, envelopes, 
certificados, cartilhas, pastas, bandeiras, botons, folders, panfletos, entre outros 
- para a Secretaria Municipal de Educação de Cianorte.
Empresa: EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 305/2015 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. 180/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 11.590,00 (Onze mil quinhentos e noventa reais).
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa para prestação de 
serviços visando à elaboração de peças gráficas – livros, revistas, envelopes, 
certificados, cartilhas, pastas, bandeiras, botons, folders, panfletos, entre outros 
- para a Secretaria Municipal de Educação de Cianorte.
Empresa: GRAFICA E EDITORA FMR LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 306/2015 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. 180/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 3.045,00 (Três mil quarenta e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa para prestação de 
serviços visando à elaboração de peças gráficas – livros, revistas, envelopes, 
certificados, cartilhas, pastas, bandeiras, botons, folders, panfletos, entre outros 
- para a Secretaria Municipal de Educação de Cianorte.
Empresa: L.P.ASSONI GRÁFICA E EDITORA - 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 1 

serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 23 x 11,5cm, 90 
gramas com logo marca da prefeitura de cianorte e com os 

seguintes dizeres: secretaria municipal de educação e cultura e 
respectivo endereço. 4x4 cores. 

Gráfica 
Umuarama R$ 400,00 R$ 

400,00 

2 1 

serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 28 x 20cm, 90 
gramas com logo marca da prefeitura de cianorte e com os 

seguintes dizeres: secretaria municipal de educação e cultura e 
respectivo endereço. 4x4 cores. 

Gráfica 
Umuarama R$ 1.100,00 R$ 

1.100,00 

4 2 

serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 34 x 24 cm, 90 
gramas com logo marca da prefeitura de cianorte e com os 

seguintes dizeres: secretaria municipal de educação e cultura e 
respectivo endereço. 4x4 cores. 

Gráfica 
Umuarama R$ 1.550,00 R$ 

3.100,00 

5 2 

serviço de confecção de 5.000 envelopes - tamanho 36 x 26 cm, 90 
gramas com logo marca da prefeitura de cianorte e com os 

seguintes dizeres: secretaria municipal de educação e cultura e 
respectivo endereço. 4x4 cores. 

Gráfica 
Umuarama R$ 1.650,00 R$ 

3.300,00 

11 1 
serviço de confecção de 20.000 unidades de panfletos 15x21cm, 

couche, 115gr, sendo 5 artes diferentes, retirados conforme pedido 
da divisão de cultura. arte inclusa. 

Gráfica 
Umuarama R$ 920,00 R$ 

920,00 

14 1 

serviço de confecção de 20.000 unidades de folders - cruzando 
cianorte - 21x44 cm aberto - 21x11 cm fechado c/ 3 vincos - 

couché 150 g - entregar dobrado sendo 4 artes diferentes retirados 
no prazo de 12 meses -  arte inclusa. 

Gráfica 
Umuarama R$ 4.750,00 R$ 

4.750,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

3 1 
serviço de confecção de 1000 unidades de certificados proerd, tamanho a4 

(21x29,7cm), 180g, 4x0 cor, arte inclusa. exemplar disponível na 
secretaria de educação e cultura. 

Igapó 250,00 250,00 

6 1 

serviço de confecção de 5.000 papeis para certificados - tamanhos a4 210 
x 297 mm - 180 gramas - cabeçalho: governo municipal - secretaria 

municipal de educação e cultura - com logo e marca d`água - arte inclusa. 
4x0 cores. 

Igapó 500,00 500,00 

7 2 

serviço de confecção de 1.000 unidades de cartilhas: "proerd - uma visão 
de suas decisões"; interno 64 páginas, sulfite 75 g, 1x1 cores; capa couche 

230 gramas, 4x4 cores, aberto 30 x 44 cm; fechado 30 x 22 cm. arte 
inclusa. 

Igapó 2.400,00 4.800,00 

8 1 

serviço de confecção de 3.000 pastas - tamanho 22,5 x 31,5; fechada, 
papel triplex 350 gramas, bolsa, laminação fosca. arte inclusa, com logo 
marca da prefeitura de cianorte, marca d água e fotos do cinturão verde. 

4x0 cores. 

Igapó 2.380,00 2.380,00 

9 1 
serviço de confecção de 1.000 unidades de capas para processos de 
pagamento, na cor branca, tamanho 32x43 cm aberto, 32x21,5 cm 

fechado, papel 90g. 
Igapó 140,00 140,00 

10 1 

serviço de confecção de 3.000 unidades de bandeira de cianorte, com o 
hino de cianorte no verso, tamanho 21x14,5 cm, papel couche 90g, 4x4 

cores, arte inclusa. exemplar disponível na secretaria de educação e 
cultura. 

Igapó 190,00 190,00 

12 1 
serviços de confecção de 5.000 unidades de cartazes 31x45cm, couche, 
115gr, sendo 5 artes diferentes, retirados conforme pedido da divisão de 

cultura. arte inclusa. 
Igapó 950,00 950,00 

13 1 serviço de confecção de 20.000 unidades de botons adesivo brilho - 
cruzando cianorte - 7,5x7, 5 cm - faca redonda - 4x0 cores - arte inclusa. Igapó 900,00 900,00 

16 1 

serviço de confecção de 2.000 unidades de livros deficiente visual - 
tamanho abertas 20x30 cm  fechada 15x20 cm, capa em papel couché 

230g, 4x4 cores, interno papel sulfite 75g, 4x4 cores, contendo 16 páginas  
arte inclusa.  

Igapó 1.480,00 1.480,00 

Total de R$ 11.590,00 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

15 1 

serviço de confecção de 6.000 unidades de revista cruzando 
cianorte em palavras cruzadas  tamanho aberta 20x30 cm  fechada 
15x20 cm, capa em papel couché 230g, 4x4 cores, interno papel 

sulfite 75g, 4x4 cores, contendo 8 páginas arte inclusa. 

L.P.ASSONI 
GRÁFICA E 
EDITORA 

2.180,00 2.180,00 

17 1 

serviço de confecção de 120 blocos de requisição de combustível  
50 x 3 vias  1ª via sulfite 75g, picotada  2ª s. bond. am, 75g  

picotada e 3ª via jornal, fixa e com carbono on time- 15x18 cm, 
numerada arte inclusa. 

L.P.ASSONI 
GRÁFICA E 
EDITORA 

865,00 865,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 307/2015 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. 206/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 28.578,74 (Vinte e oito mil quinhentos e setenta e oito 
reais setenta e quatro centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cortinas, painel de tecidos, 
black-outs e persianas para as Escolas, CMEIs e SMEC.
Empresa: ROMA COMÉRCIO DE CORTINAS EIRELI EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 308/2015 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. 206/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 56.911,59 (Cinquenta e seis mil novecentos e onze reais 
cinquenta e nove centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cortinas, painel de tecidos, 
black-outs e persianas para as Escolas, CMEIs e SMEC.
Empresa: JOSÉ EDGAR DE ARAÚJO 03752117990.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

Valor Total Marca 

1 35 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 gramas, franzida, 
na argola e varão. tamanho 6,50x1,80 mts R$ 243,04 R$ 8.506,40 CÓRTEX 

2 16 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 gramas, franzida, 
na argola e varão. tamanho 7,30x2,00 mts R$ 260,40 R$ 4.166,40 CÓRTEX 

4 28 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 gramas, franzida, 
na argola e varão. tamanho 4,50x1,90 mts R$ 181,37 R$ 5.078,36 CÓRTEX 

6 11 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 gramas, franzida, 
na argola e varão. tamanho 7,50x2,00 mts R$ 294,84 R$ 3.243,24 CÓRTEX 

17 13 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. tamanho 
7,00x1,80 mts R$ 306,90 R$ 3.989,70 CÓRTEX 

44 2 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, sarja, sem 
fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm peso.  líq.: 6.440 kgs 

na argola e varão. tamanho 6,40x2,10 mts 
R$ 376,32 R$ 752,64 CÓRTEX 

45 7 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, sarja, sem 
fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm peso.  líq.: 6.440 kgs 

na argola e varão. tamanho 7,20x2,10 mts 
R$ 406,00 R$ 2.842,00 CÓRTEX 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

3 4 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 2,40x1,50 mts 

Costa 
Rica R$ 97,00 R$ 

388,00 

5 56 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 3,50x1,90 mts 

Costa 
Rica R$ 141,00 R$ 

7.896,00 

7 3 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 8,00x2,70 mts 

Costa 
Rica R$ 367,00 R$ 

1.101,00 

8 7 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 1,40x1,60 mts 

Costa 
Rica R$ 61,00 R$ 

427,00 

9 20 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 2,80x1,60 mts 

Costa 
Rica R$ 119,50 R$ 

2.390,00 

10 44 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 3,60x1,60 mts 

Costa 
Rica R$ 152,90 R$ 

6.727,60 

11 9 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 7,00x2,00 mts 

Costa 
Rica R$ 294,00 R$ 

2.646,00 

12 10 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 8,50x2,00 mts 

Costa 
Rica R$ 339,00 R$ 

3.390,00 

13 67 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 2,40x2,30 mts 

Costa 
Rica R$ 126,00 R$ 

8.442,00 

14 25 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 3,50x2,30 mts 

Costa 
Rica R$ 171,45 R$ 

4.286,25 

16 20 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 2,50x1,90 mts 

Costa 
Rica R$ 116,38 R$ 

2.327,60 

25 9 persiana vertical em poliéster 90mm cor a definir. tamanho 3,50x2,00 
mts Jod Bless R$ 235,00 R$ 

2.115,00 

26 3 persiana vertical em poliéster 90mm cor a definir.tamanho 2,50x2,00 
mts Jod Bless R$ 170,00 R$ 

510,00 

27 19 persiana vertical em poliéster 90mm cor a definir. tamanho 2,40x1,60 
mts Jod Bless R$ 130,56 R$ 

2.480,64 

28 5 persiana vertical em poliéster 90mm cor a definir. tamanho 3,50x2,70 
mts Jod Bless R$ 321,30 R$ 

1.606,50 

33 35 
cortina confeccionada em tecido blackout plástico com gramatura de 

0,145 por m2 e peso de 168 gramas por m2, na argola e varão. 
tamanho 3,60x2,30 mts 

Cortinara R$ 126,25 R$ 
4.418,75 

38 2 

cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % 
poliéster, sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, 

gramatura: 230 gsm peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 
2,40x2,40 mts 

Cortinara R$ 160,00 R$ 
320,00 

40 5 

cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % 
poliéster, sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, 

gramatura: 230 gsm peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 
3,20x3,20 mts 

Cortinara R$ 241,65 R$ 
1.208,25 

41 9 

cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % 
poliéster, sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, 

gramatura: 230 gsm peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 
3,20x2,00 mts 

Cortinara R$ 175,00 R$ 
1.575,00 

51 5 persiana horizontal  alumínio 25 mm com espessura 21 microns. 
tamanho 1,2x1,60 mts Jod Bless R$ 117,00 R$ 

585,00 

52 5 persiana horizontal  alumínio 25 mm com espessura 21 microns. 
tamanho 1,65x2,30 mts Jod Bless R$ 231,00 R$ 

1.155,00 

53 1 persiana horizontal pvc 50mm cor a definir. tamanho 2,00x1,20 mts Jod Bless R$ 336,00 R$ 
336,00 

54 2 persiana horizontal pvc 50mm cor a definir. tamanho 1,65x1,30 mts Jod Bless R$ 290,00 R$ 
580,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 309/2015 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. 206/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 42.900,14 (Quarenta e dois mil novecentos reais qua-
torze centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cortinas, painel de tecidos, 
black-outs e persianas para as Escolas, CMEIs e SMEC.
Empresa: BELLA DECOR DECORAÇÕES LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 310/2015 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. 206/2015, homologado em 
17/08/2015.
Valor Homologado: R$ 23.092,37 (Vinte e três mil noventa e dois reais trinta e 
sete centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cortinas, painel de tecidos, 
black-outs e persianas para as Escolas, CMEIs e SMEC.
Empresa: VALDEMIR BARELLA 76360989972.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 311/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

15 42 cortina confeccionada em tecido de malha com gramatura de 115 
gramas, franzida, na argola e varão. tamanho 3,50x1,90 mts JB 169,26 7.108,92 

18 1 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. 
tamanho 10,70x2,00 mts Corttex 443,10 443,10 

19 8 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. 
tamanho 8,00x2,00 mts Corttex 341,60 2.732,80 

20 15 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. 
tamanho 3,60x2,00 mts Corttex 155,00 2.325,00 

21 6 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. 
tamanho 2,80x1,15 mts Corttex 90,16 540,96 

22 20 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. 
tamanho 2,80x1,60 mts Corttex 125,44 2.508,80 

23 11 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. 
tamanho 3,50x1,60 mts Corttex 144,00 1.584,00 

24 10 cortina em tecido blackout poliéster sintético na argola com varão. 
tamanho 7,50x1,90 mts Corttex 324,00 3.240,00 

30 4 persiana vertical em pvc liso 90mm. tamanho 3,00x1,60 mts D’Lux 235,20 940,80 
31 4 persiana vertical em pvc liso 90mm. tamanho 1,98x1,50 mts D’Lux 144,90 579,60 
32 18 persiana vertical em pvc liso 90mm. tamanho 3,40x1,50 mts D’Lux 249,90 4.498,20 

34 2 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 5,60x2,20 mts 
Corttex 334,60 669,20 

35 20 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão. tamanho 2,80x2,20 mts. 
Corttex 169,00 3.380,00 

36 2 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 1,80x2,20 mts 
Corttex 110,88 221,76 

37 22 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão. tamanho 2,20x1,60 mts 
Corttex 97,00 2.134,00 

39 24 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 2,80x1,00 mts 
Corttex 69,00 1.656,00 

42 3 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 7,30x1,60 mts 
Corttex 324,00 972,00 

43 14 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão.tamanho 2,80x1,70 mts 
Corttex 128,00 1.792,00 

46 2 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão. tamanho 6,50x2,10 mts 
Corttex 350,00 700,00 

47 7 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão. tamanho 4,50x2,20 mts 
Corttex 253,00 1.771,00 

48 9 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão. tamanho 2,50x1,60 mts 
Corttex 112,00 1.008,00 

49 7 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão. tamanho 3,10x1,00 mts  
Corttex 82,00 574,00 

50 8 
cortina confeccionada em tecido blackout, tecido plano,  100 % poliéster, 
sarja, sem fios de borracha 126x25/cm, 75dx300d, gramatura: 230 gsm 

peso.  líq.: 6.440 kgs na argola e varão. tamanho 3,90x1,90 mts  
Corttex 190,00 1.520,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

29 17 persiana vertical em pvc liso 90mm. tamanho 3,00x2,45 mts Inova R$ 360,00 R$ 6.120,00 
55 6 painel com tecido screen cor bege. tamanho 3,35x2,30 mts Inova R$ 799,01 R$ 4.794,06 
56 3 painel com tecido screen cor bege. tamanho 3,50x2,30 mts Inova R$ 834,79 R$ 2.504,37 
57 1 painel com tecido screen cor bege. tamanho 4,30x2,30 mts Inova R$ 1.025,59 R$ 1.025,59 
58 1 painel com tecido screen cor bege. tamanho 2,40x2,30 mts Inova R$ 572,42 R$ 572,42 
59 1 painel com tecido screen cor bege. tamanho 3,10x2,30 mts Inova R$ 739,38 R$ 739,38 
60 3 painel com tecido screen cor bege. tamanho 3,40x2,30 mts Inova R$ 810,93 R$ 2.432,79 
61 1 painel com tecido screen cor bege. tamanho 3,50x2,30 mts Inova R$ 834,79 R$ 834,79 
62 1 painel com tecido screen cor bege. tamanho 5,32x2,30 mts Inova R$ 1.268,87 R$ 1.268,87 
63 3 painel com tecido screen cor bege. tamanho 3,38x2,30 mts Inova R$ 806,16 R$ 2.418,48 
64 1 painel com tecido screen cor bege. tamanho 1,60x2,30 mts Inova R$ 381,62 R$ 381,62 

 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 220/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 7.539,00 (Sete mil quinhentos e trinta e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material médico hospitalar 
para realização de curativos especiais aos pacientes usuários do SUS – Sistema 
Único de Saúde.
Empresa: MC SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
– EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 312/2015 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. 220/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material médico hospitalar 
para realização de curativos especiais aos pacientes usuários do SUS – Sistema 
Único de Saúde.
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 313/2015 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. 220/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 15.247,50 (Quinze mil duzentos e quarenta e sete reais 
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material médico hospitalar 
para realização de curativos especiais aos pacientes usuários do SUS – Sistema 
Único de Saúde.
Empresa: LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 314/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

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

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

1 500 

curativo estéril de alginato de cálcio e carboximetilcelulose, com ótima 
absorção e formação de gel, o que permite a remoção do curativo em peça 

única após a sua saturação, com alta capacidade de absorção no exsudato, 
impermeável a líquidos e bactérias e permeável a trocas gasosas, não deixa 

resíduos na ferida, com dimensões de 10x10cm. unidade.  

COLO 
PLAST R$ 13,05 R$ 

6.525,00 

2 200 

curativo estéril de hidrocolóide, composto por camada interna auto-adesiva 
hipoalergênica contendo hidrocolóide, camada externa composta por filme 
de poliuretano, em contato com o exsudato da ferida ocorre a formação de 
gel, promovendo o desenvolvimento de um meio úmido, camada externa 
permeável a gases e vapores de água e impermeável a líquidos e micro-

organismos, com dimensões de 10x10cm. unidade.  

COLO 
PLAST R$ 5,07 R$ 

1.014,00 

 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

3 500 

curativo estéril de espuma de poliuretano com prata, constituído de 
espuma de poliuretano hidrofílica impregnada com prata, recoberta por 
um filme semipermeável de poliuretano, em contato com o exsudato da 
ferida ocorre a formação de gel, promovendo o desenvolvimento de um 
meio úmido, os íons de prata tem ação microbicida, camada externa 
semipermeável a água e bactéria, sem impedir a passagem de gases e 

vapores de água, com dimensões de 10x10cm. unidade.  

Curatec 
Silver 
Foam 
10x10 

R$ 39,00 R$ 
19.500,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

4 500 

gel de hidrogel com alginato, constituído por água purificada, 
propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e 
sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente 

úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, 
conduzindo ao desbridamento autolítico ou facilitando o 
desbridamento mecânico. tubo contendo 85g. unidade.  

CURATEC 
HIDROGEL 

COM 
ALGINATO 

R$ 25,65 R$ 
12.825,00 

6 150 

bandagem de óxido de zinco (bota de unna). bandagem de viscose e 
poliamida com elasticidade bi-direcional, impregnada com pasta 
composta por óxido de zinco, propil-4-hidroxibenzoato, metil-4-
hidroxibenzoato, gelatina, cloreto de cálcio, glicerol 85%, álcool 

secundário, emulsão antiespumante de silicone se 2 e água. 
embalada unitariamente em envelope laminado por polietileno e 

aluminio. 
apresentação em rolo de 10cmx10mt.   

CURATEC 
BOTA DE 

UNNA 
R$ 16,15 R$ 

2.422,50 
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5
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº. 171/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 88.521,50 (Oitenta e oito mil quinhentos e vinte e um 
reais cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de tintas de demarcação viária 
e micro esfera.
Empresa: VIAVERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 315/2015 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. 227/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 18.560,09 (Dezoito mil quinhentos e sessenta reais nove 
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de construção para 
eventuais reparos e manutenções em bens imóveis da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Empresa: M B FERRARI MADEIRAS - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 316/2015 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. 227/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 21.483,00 (Vinte e um mil quatrocentos e oitenta e três 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de construção para 
eventuais reparos e manutenções em bens imóveis da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
 

1 60 solvente para tinta de demarcação viária, base de tolueno, 
lata de 18 litros. INCOVIA R$ 120,00 R$ 7.200,00 

2 120 tinta demarcação viária cor amarela, balde 18 litros, 
abnt/nbr11862. INCOVIA R$ 205,00 R$ 

24.600,00 

3 250 tinta demarcação viária branca - 18 litros. INCOVIA R$ 192,00 R$ 
48.000,00 

4 10 tinta demarcação viária cor preta, balde 18 litros INCOVIA R$ 210,00 R$ 2.100,00 
5 10 tinta demarcação viária cor azul balde de 18 litros. INCOVIA R$ 210,00 R$ 2.100,00 
6 50 micro esfera de vidro drop-on, nbr 683, sacos com 25 kg. INCOVIA R$ 90,43 R$ 4.521,50 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 

1 50 pacote rejunte flexível cinza claro com 1kg CIMENTOLIT R$ 1,99 R$ 99,50 
2 50 pacote rejunte flexível branco com 1kg CIMENTOLIT R$ 1,99 R$ 99,50 
3 50 barra ferro construção 5/16 12mts 8mm GERDAU R$ 18,39 R$ 919,50 
4 50 barra ferro construção 4,2mm 12mts GERDAU R$ 4,94 R$ 247,00 
5 20 kg arame recozido n.º 18 GERDAU R$ 6,50 R$ 130,00 
7 2.000 unidade tijolo 6 furos cerâmica CERAMICA JAPURÁ R$ 0,34 R$ 680,00 
8 18 m³ areia lavada grossa GUAIRA R$ 75,00 R$ 1.350,00 
9 16 m³ areia lavada fina TAPIRACUI R$ 49,50 R$ 792,00 
11 300 saco cimento com 50kg RIBEIRÃO R$ 26,29 R$ 7.887,00 
12 100 saca cal hidratado com 20kg BOA VISTA R$ 7,85 R$ 785,00 
14 50 unidade tábua 2,5x30cm (1x12") com 3mts PINUS R$ 13,41 R$ 670,50 
15 50 unidade tábua 2,5x15cm (1x6") com 3mts PINUS R$ 6,72 R$ 336,00 
16 50 unidade ripão 2,5x5 - (1x2") com 3mts PINUS R$ 0,86 R$ 43,00 
23 520 unidade parafuso 110mm com conjunto galvanizado COBRAFIX R$ 0,39 R$ 202,80 
24 50 unidade caibro 5x5 - (2x2") com 3mts PINUS R$ 5,49 R$ 274,50 
25 15 kg prego 22x42 GERDAU R$ 6,00 R$ 90,00 
26 15 kg prego 17x27 com cabeça GERDAU R$ 6,99 R$ 104,85 
27 6 unidade lavatório branco 47x42,5 FIORI R$ 46,99 R$ 281,94 
29 10 unidade porta lisa 80x210 encabeçada HIBRA PORTAS R$ 94,90 R$ 949,00 
30 28 unidade batente 3x14cm 60x90 CEDRILHO R$ 64,00 R$ 1.792,00 
31 28 unidade guarnição vista para porta cedrilho com 6 peças CEDRILHO R$ 23,00 R$ 644,00 
32 28 unidade dobradiça cartela galvanizada 3.1/2" UNIÃO R$ 6,50 R$ 182,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

6 20 unidade fechadura banheiro MGM R$ 18,00 R$ 360,00 
10 14 m³ pedra britada n.º 01  EXTRACON R$ 67,00 R$ 938,00 

13 2 galão aditivo plastificado concentrado para argamassa 
de assentamento e reboco com 3,6 lts. SIKA R$ 29,00 R$ 58,00 

17 500 m² revestimento 32x45 extra LUME R$ 11,80 R$ 5.900,00 
18 400 m² piso 45x45 extra LUME R$ 11,80 R$ 4.720,00 
19 200 saco argamassa cerâmica externa com 20kg COLABEM R$ 14,89 R$ 2.978,00 
20 50 saco argamassa cerâmica cinza interno com 20kg COLABEM R$ 6,98 R$ 349,00 
21 80 unidade telha 2,44x1,10 5mm ISDRALIT R$ 37,00 R$ 2.960,00 
22 35 unidade cumeeira 1,10x6mm plana  ISDRALIT R$ 29,00 R$ 1.015,00 
28 18 unidade porta lisa 90x210 encabeçada  PORTERIT R$ 95,00 R$ 1.710,00 
33 25 unidade fechadura interna MGM R$ 19,80 R$ 495,00 

Total de R$ 21.483,00 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 317/2015 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. 226/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 29.915,56 (Vinte e nove mil novecentos e quinze reais 
cinquenta e seis centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa, cozinha e higiene para os Centros de Referência de Assistência  
Social – CRAS’s.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

1 50 

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

atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro de leite em po, 
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma imitacao de baunilha, 

vitaminas e sal. 

JANDAIA 2,45 122,50 

2 150 

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

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

NOVA 
AÇUCAR 6,75 1.012,50 

4 25 
lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com oleo 

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

GOMES DA 
COSTA 3,30 82,50 

5 15 

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

máxima de 12%, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais 
e vegetais. validade mínima de 06 meses. com certificado de classificação. 

IDEAL 9,65 144,75 

6 25 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 2,78 69,50 

7 80 

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

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

amarelo crepúsculo, azul brilhante; corante natural caramelo. não contem 
glúten. 

ARCOR 5,84 467,20 

8 70 

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

milho, aromatizantes artificiais, acidulante acido cítrico, estabilizante 
lecitina de soja, corante inorgânico dióxido de titânio (titanium dioxide, eec 
e-171) corante natural cúrcuma (eec e-100), corantes artificiais (vermelho 

40, azul brilhante) (red # 40, bleu # 1, eec e-129, e-133). não contem glúten 

ARCOR 5,39 377,30 

10 10 batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, ingredientes: batata, 
gordura vegetal e sal. não contem glúten. HUSTER 5,85 58,50 

11 10 

beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor coco, embalagem de 1kg, 
validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite condensado (leite 
padronizado e açúcar), açúcar, água, coco ralado, gordura vegetal e 

espessante pectina, com traços de amendoim. 

GULA 15,89 158,90 

16 10 biscoito de polvilho - fardo com 20 un. - 50gr cada unidade. NINFA 29,00 290,00 
18 10 pipoca doce - fardo com 20 un. com 150gr cada unidade. VANESSA 37,00 370,00 

19 80 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 140gr com 20 
unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, manteiga de 

cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em pó 
integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, castanha de caju, farinha de 
arroz, gordura de manteiga desidratada, extrato de malte, emulsificante: 

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

ARCOR 2,98 238,40 

20 110 

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

manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, farinha de soja 
integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo 
de soja, cacau em pó, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e 

poliglicerol poliricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e 
aromatizante 

ARCOR 14,55 1.600,50 

21 300 coelhinho de chocolate ao leite, 90 gr. ARCOR 2,99 897,00 

22 5 

brigadeiro cremoso, para uso de recheios e coberturas, sabor chocolate, 
embalagem de 1 kg, validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite 
condensado (leite padronizado e açúcar), maltodextrina, água, açúcar, 

cacau em pó e espessantes gelatina e pectina, aromatizantes, com traços de 
amendoin. 

CIAFRIOS 14,84 74,20 

23 11 iogurte, sabor morango, pote com 900 gr. IMAGEM 4,78 52,58 
24 11 iogurte, sabor coco, pote com 900 gr. IMAGEM 4,78 52,58 
25 6 caixa de doce suspiro, contendo 50 unidades cada NUTRI BONN 12,49 74,94 
26 4 caixa de doce maria mole, contendo 50 unidades cada NUTRI BONN 12,49 49,96 
27 9 caixa de doce de abóbora, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 12,68 114,12 
28 4 pacote de doce de leite com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 13,89 55,56 
29 7 pacote de doce pé de moleque com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 8,89 62,23 
30 12 pacote de paçoca caseira com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 11,89 142,68 
31 3 caixa contendo canudo frito com recheio de doce de leite, com 50 unidades. NUTRI BOON 11,50 34,50 
32 9 pacote de doce teta de nega, contendo 50 unidades cada NUTRI BOON 11,89 107,01 

34 15 sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - pacote de 1kg, iodato de 
potássio, anti-umectante, auui, conforme legislação vigente. SAL MAIS 0,79 11,85 

35 10 

caixa de 63 gramas de caldo de carne, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, salsa, alecrim, louro, extrato de carne, 

cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçadores de 
sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e corante 

MAGGI 1,04 10,40 

36 10 

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

pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural cúrcuma e caramelo 

iii. contém glúten. 1ª qualidade 

MAGGI 1,04 10,40 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

37 10 

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 

CIAFRIOS 3,05 30,50 

40 10 confete para granular, de chocolate, embalagem de 01kg, com validade 
mínima de 12 meses DELA TORRE 7,20 72,00 

42 33 

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. 

CIAFRIOS 3,30 108,90 

43 8 geléia de morango, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 29,60 
44 4 geléia de goiaba, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 14,80 

45 60 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade, branco, extra, 
isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, 
acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, prazo 
mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

FAMILIA 3,45 207,00 

46 40 
latas de 350gr de extrato de tomate, simples, concentrado. ingredientes: 
polpa de tomate, agua, sal, acido citrico e corante natural de urucum. 

validade por dois anos a contar da data de entrega. 
QUERO 1,35 54,00 

47 155 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados NOVA SCHIM 14,90 2.309,50 

48 200 

água mineral, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal que apresente laudo 
de análise do órgão competente, entregues em embalagens de 500ml tipo 
pet. a embalagem deverá conter especificado o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade. 

BOREAL 0,85 170,00 

51 20 

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

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

KATUAY 1,45 29,00 

52 60 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com 
data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. FRIMESA 2,18 130,80 

54 300 
leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, acondicionado em 
embalagem plástica de 1ª qualidade, o produto deverá ter validade não 

inferior a 03 (três) dias. 
LACTONORTE 1,85 555,00 

55 5 
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos, amido, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

BERTOLINI 2,74 13,70 

57 5 
macarrão com ovos tortilhone, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes 
naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

NINFA 2,78 13,90 

59 20 

maionese sache de 400gr, ingredientes: água, óleo vegetal, vinagre, amido 
modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante acido 
lático, espessante goma xantana, conservador ácido sorbico, sequestrante 

edta, cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante (aroma natural de 
mostarda) antioxidante bhte bha. não contem glúten. embalagem deve 

conter a data de fabricacao e vencimento. 

QUERO 2,47 49,40 

60 40 
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo ter validade de 6 

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

SOYA 2,80 112,00 

63 30 

latas de 200 gr (drenado) de milho verde em conserva, contendo graos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. embalado em 

recipiente metalico, hermeticamente fechado e esterilizada atraves de 
processo termico, com validade de 3 anos da data de fabricacao indicada na 

tampa da lata e de 1ª qualidade. 

PINDUCA 1,20 36,00 

65 40 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,75 110,00 

66 10 embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: fermentado 
acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. CASTELO 1,30 13,00 

67 5 orégano embalagem plástica de 500g DELA TORRE 5,63 28,15 

69 40 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa 

firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 
tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 2,10 84,00 

70 5 

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

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

CIALHO 8,49 42,45 

71 30 

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

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

BELA VISTA 3,98 119,40 

72 80 

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

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

BELA VISTA 1,69 135,20 

73 20 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. BELA VISTA 2,14 42,80 

74 30 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA VISTA 0,75 22,50 

75 20 

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

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

de 10/03/99 

BELA VISTA 2,49 49,80 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

37 10 

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 

CIAFRIOS 3,05 30,50 

40 10 confete para granular, de chocolate, embalagem de 01kg, com validade 
mínima de 12 meses DELA TORRE 7,20 72,00 

42 33 

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. 

CIAFRIOS 3,30 108,90 

43 8 geléia de morango, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 29,60 
44 4 geléia de goiaba, pote com 270 gramas. CIAFRIOS 3,70 14,80 

45 60 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade, branco, extra, 
isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, 
acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, prazo 
mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

FAMILIA 3,45 207,00 

46 40 
latas de 350gr de extrato de tomate, simples, concentrado. ingredientes: 
polpa de tomate, agua, sal, acido citrico e corante natural de urucum. 

validade por dois anos a contar da data de entrega. 
QUERO 1,35 54,00 

47 155 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados NOVA SCHIM 14,90 2.309,50 

48 200 

água mineral, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal que apresente laudo 
de análise do órgão competente, entregues em embalagens de 500ml tipo 
pet. a embalagem deverá conter especificado o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade. 

BOREAL 0,85 170,00 

51 20 

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

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

KATUAY 1,45 29,00 

52 60 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com 
data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. FRIMESA 2,18 130,80 

54 300 
leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, acondicionado em 
embalagem plástica de 1ª qualidade, o produto deverá ter validade não 

inferior a 03 (três) dias. 
LACTONORTE 1,85 555,00 

55 5 
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos, amido, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

BERTOLINI 2,74 13,70 

57 5 
macarrão com ovos tortilhone, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes 
naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

NINFA 2,78 13,90 

59 20 

maionese sache de 400gr, ingredientes: água, óleo vegetal, vinagre, amido 
modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante acido 
lático, espessante goma xantana, conservador ácido sorbico, sequestrante 

edta, cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante (aroma natural de 
mostarda) antioxidante bhte bha. não contem glúten. embalagem deve 

conter a data de fabricacao e vencimento. 

QUERO 2,47 49,40 

60 40 
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo ter validade de 6 

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

SOYA 2,80 112,00 

63 30 

latas de 200 gr (drenado) de milho verde em conserva, contendo graos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. embalado em 

recipiente metalico, hermeticamente fechado e esterilizada atraves de 
processo termico, com validade de 3 anos da data de fabricacao indicada na 

tampa da lata e de 1ª qualidade. 

PINDUCA 1,20 36,00 

65 40 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,75 110,00 

66 10 embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: fermentado 
acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. CASTELO 1,30 13,00 

67 5 orégano embalagem plástica de 500g DELA TORRE 5,63 28,15 

69 40 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa 

firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 
tecnica de alimentacao. 

BELA VISTA 2,10 84,00 

70 5 

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

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

CIALHO 8,49 42,45 

71 30 

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

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

BELA VISTA 3,98 119,40 

72 80 

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

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

BELA VISTA 1,69 135,20 

73 20 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. BELA VISTA 2,14 42,80 

74 30 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA VISTA 0,75 22,50 

75 20 

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

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

de 10/03/99 

BELA VISTA 2,49 49,80 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

76 35 

quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração 

uniforme, deverão ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, 
isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA VISTA 3,49 122,15 

77 90 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 
BELA VISTA 0,95 85,50 

78 60 maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada- kg BELA VISTA 2,09 125,40 
79 30 quilo(s) de pêra, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada. BELA VISTA 6,69 200,70 

80 70 
mamão formosa - firme, com grau de amadurecimento médio, sem pontos 

machucados ou murchos, escuros ou com bolor, cor característica, 
acondicionados em sacos plásticos de 1kg. 

BELA VISTA 2,58 180,60 

81 40 manga thomi, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada. - kg BELA VISTA 2,90 116,00 

82 20 
bandeja de  morango, cor natural da fruta madura, tamanho médio a 

grande, sem fungos e deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 
da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

BELA VISTA 4,70 94,00 

83 180 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem 

desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes deverao 
ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

BELA VISTA 1,25 225,00 

84 20 
kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor e 

tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se desprender 
com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas. 

BELA VISTA 5,99 119,80 

85 40 quilo de melao, amarelo, polpa branca, nao resfriados, embalados de forma 
a proteger o produto. BELA VISTA 3,29 131,60 

86 30 quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. BELA VISTA 2,59 77,70 

87 160 quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no ministerio da 
agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 9,50 1.520,00 

88 300 quilos de mortadela, com atendimento às normas de saúde pública e 
agricultura LONDRINA 10,90 3.270,00 

89 160 quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. ROHDEN 16,90 2.704,00 

90 100 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor proprios; embalada em saco plastico transparente de polietileno de 
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com as 

normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

KI VALE 11,90 1.190,00 

91 180 
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com informacoes nutricionais, 

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

COPACOL 5,78 1.040,40 

92 900 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por unidade, 
devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, produzidos no 

mesmo dia da entrega. 
ITALIANA 5,99 5.391,00 

93 700 
unidades de pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. ing: farinha de 

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

ITALIANA 0,60 420,00 

94 15 pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade mínimo 
de 06 dias ITALIANA 3,39 50,85 

95 50 

pacotes de 300 gr de mini pãezinhos de leite, feitos com farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar, gordura 

vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite integral, 
estabilizantes lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato de cálcio, 
conservador propionato de cálacio e acidulante ácido ascórbico. 

ITALIANA 3,69 184,50 

96 20 unidades de 500gr. de pão caseiro, com prazo de validade mínimo de 06 
dias. ITALIANA 3,97 79,40 

97 300 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. 

embalagem contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e 
vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 

QUALIMAX 3,80 1.140,00 

101 60 guardanapo de papel, tamanho 30x30cm, pacotes com 02 rolos, c or 
branca, com 75 folhas cada rolo totalizando 150 folhas NOBLES 1,40 84,00 

104 10 rolo de papel manteiga 30x45cm, na cor branca, para uso culinário GIO PACK 3,70 37,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 318/2015 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. 226/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.326,41 (Cinco mil trezentos e vinte e seis reais qua-
renta e um centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa, cozinha e higiene para os Centros de Referência de Assistência  
Social – CRAS’s.
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

3 15 
caixa de 01kg de amido de milho. produto amilaceo extraido das partes aereas 

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

D’MILLE 3,68 55,20 

9 11 caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, contendo de 
25 a 30 gramas cada unidade. NATURALE 20,52 225,72 

12 100 

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

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

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

LUAM 2,40 240,00 

13 1 biscoito recheado sabor chocolate ou morango - caixa com 44 un. com 100gr 
cada unidade. LUAM 43,59 43,59 

14 100 

pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9), 
acucar, amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, fermentos 
quimicos bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio, estabilizante lecitina 
de soja e aromatizantes. contem gluten. aparencia: massa bem assada, sem 
recheio e sem cobertura. cor, cheiro e sabor proprios. validade minima de 06 

meses. rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. otima qualidade. 

LUAM 2,35 235,00 

15 40 

pacotes de 400gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, acucar refinado, 
fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e acidulante 

acido citrico. contem gluten. 

LUAM 2,90 116,00 

17 20 pacote de amendoim sem casca, 1 kg. D’MILLE 8,99 179,80 
33 200 café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr  CEREJA 6,92 1.384,00 

38 200 chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de erva-mate 
(ilex paraguariensis). D’MILLE 3,09 618,00 

39 30 

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

desengordurada, desidratada e conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª 
qualidade. 

D’MILLE 1,48 44,40 

41 60 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. SHEFA 1,25 75,00 

49 20 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido 
folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. BADOTI 9,85 197,00 

50 20 
latas de 250gr de fermento em po quimico. ingredientes: amido de milho ou 

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

D’MILLE 4,90 98,00 

53 200 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, lectina 
(emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. INTEGRALY 6,85 1.370,00 

56 10 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr D’MILLE 2,15 21,50 

58 10 

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

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

D’MILLE 2,25 22,50 

61 50 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto proveniente de 
graos sadios de milho nao danificados por insetos ou fungos e em bom estado 
de conservacao. a embalagem deve estar intacta, o produto acondicionado em 
pacotes de polietileno transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo 

de 6 meses. data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

D’MILLE 2,25 112,50 

62 150 milho de pipoca, embalagem com 500gr D’MILLE 1,30 195,00 

64 15 

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, 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 

STIVAL 2,88 43,20 

68 40 pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado SELETE 1,25 50,00 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 
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Total R$ 

3 15 
caixa de 01kg de amido de milho. produto amilaceo extraido das partes aereas 

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

D’MILLE 3,68 55,20 

9 11 caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, contendo de 
25 a 30 gramas cada unidade. NATURALE 20,52 225,72 

12 100 

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

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

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

LUAM 2,40 240,00 

13 1 biscoito recheado sabor chocolate ou morango - caixa com 44 un. com 100gr 
cada unidade. LUAM 43,59 43,59 

14 100 

pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9), 
acucar, amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, sal, fermentos 
quimicos bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio, estabilizante lecitina 
de soja e aromatizantes. contem gluten. aparencia: massa bem assada, sem 
recheio e sem cobertura. cor, cheiro e sabor proprios. validade minima de 06 

meses. rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. otima qualidade. 

LUAM 2,35 235,00 

15 40 

pacotes de 400gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, acucar refinado, 
fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e acidulante 

acido citrico. contem gluten. 

LUAM 2,90 116,00 

17 20 pacote de amendoim sem casca, 1 kg. D’MILLE 8,99 179,80 
33 200 café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr  CEREJA 6,92 1.384,00 

38 200 chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de erva-mate 
(ilex paraguariensis). D’MILLE 3,09 618,00 

39 30 

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

desengordurada, desidratada e conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª 
qualidade. 

D’MILLE 1,48 44,40 

41 60 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. SHEFA 1,25 75,00 

49 20 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido 
folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. BADOTI 9,85 197,00 

50 20 
latas de 250gr de fermento em po quimico. ingredientes: amido de milho ou 

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

D’MILLE 4,90 98,00 

53 200 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, lectina 
(emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. INTEGRALY 6,85 1.370,00 

56 10 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr D’MILLE 2,15 21,50 

58 10 

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

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

D’MILLE 2,25 22,50 

61 50 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto proveniente de 
graos sadios de milho nao danificados por insetos ou fungos e em bom estado 
de conservacao. a embalagem deve estar intacta, o produto acondicionado em 
pacotes de polietileno transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo 

de 6 meses. data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

D’MILLE 2,25 112,50 

62 150 milho de pipoca, embalagem com 500gr D’MILLE 1,30 195,00 

64 15 

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, 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 

STIVAL 2,88 43,20 

68 40 pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado SELETE 1,25 50,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 319/2015 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. 226/2015, homologado em 
19/08/2015.
Valor Homologado: R$ 5.839,15 (Cinco mil oitocentos e trinta e nove reais 
quinze centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, ma-
terial de copa, cozinha e higiene para os Centros de Referência de Assistência 
Social – CRAS’s.
Empresa: S.R. DUTRA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de agosto de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 442/2015 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 327/2015, homologado em 
16/11/2015.
Valor Homologado: R$ 119.365,00 (Cento e dezenove mil trezentos e sessenta 
e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços elétricos e manutenções hidráulicas em geral para os órgãos da Secreta-
ria Municipal de Administração.
Empresa: JOSÉ CARLOS RONDONI - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

R$ 

Valor 
Total R$ 

98 80 

copo para água, caixa com 3000 unidades, plástico descartável, 
capacidade 180ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e 
saliência na borda, peso por centena do copo igual ou superior a 

220g e de acordo com norma nbr 14.865, pacote com 100 unidades 

HIPERCOPO 57,00 4.560,00 

99 25 fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. embalagem pacote com 10 
caixas PARANÁ 1,40 35,00 

100 200 

guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, descartável, 
tamanho pequeno, com dimensões aproximadas 20x23cm. folha 
simples, extra branco, 100% fibras naturais e de alta qualidade, 
acondicionado em embalagem plástica transparente, original do 

fabricante 

PLUS 0,49 98,00 

102 30 
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, cor 

branca, alvejado, com bainha, estampas variadas. características 
adicionais absorvente/lavável e durável 

NAVITEX 2,59 77,70 

103 25 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. DESTRO 2,93 73,25 
105 30 absorventecom abas, embalagem com 8 unidades DESTRO 1,74 52,20 

106 25 desodorante roll-on 50ml feminino, antitranspirante eficácia e 
perfume hipoalergênico. HYTRADA 5,32 133,00 

107 25 desodorante roll-on 50ml masculino ,antitranspirante eficácia e 
perfume hipoalergênico HYTRADA 5,32 133,00 

108 50 shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco 
com 350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 4,65 232,50 

109 50 condicionador neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, 
frasco com 350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 6,29 314,50 

110 50 aparelho de barbear, com três lâminas. BIC 2,60 130,00 
R$ 5.839,15 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário Valor Total 

1 1.950 substituição ou instalação lâmpadas led tubular. R$ 13,00 R$ 25.350,00 
2 110 substituição ou instalação de projetor led de 10 à 150w. R$ 48,00 R$ 5.280,00 

3 850 serviços de instalação ou substituição de tomadas elétricas, 
comunicação em paredes de gesso acartonado. R$ 30,00 R$ 25.500,00 

4 110 serviços de instalação ou substituição de reatores de vapor de sódio ou 
metálico. R$ 49,50 R$ 5.445,00 

5 110 serviços de instalação ou substituição de lâmpadas de vapor de sódio ou 
metálico. R$ 49,50 R$ 5.445,00 

6 110 instalação ou substituição de rele fotocélula com base. R$ 49,50 R$ 5.445,00 
7 190 instalação ou substituição de disjuntores de 10 à 200 a. R$ 30,00 R$ 5.700,00 

8 450 serviços de reparos, substituições ou instalações de torneiras, reparos 
em registro, válvulas de pias, lavatórios e válvulas de descarga. R$ 50,00 R$ 22.500,00 

9 110 serviços de retiradas e instalações de vasos, pias e caixas de descarga. R$ 90,00 R$ 9.900,00 

10 110 serviços de instalações, reparos ou substituições de caixas de gorduras, 
caixas sanfonadas ou caixas de passagem. R$ 80,00 R$ 8.800,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Novembro de 2015.

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 25 
de maio 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 
VALÉRIA DE LIMA GONÇALVES  170º

Cianorte, 16 de Maio de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 615/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 5012, de 13/04/2016, 
e Instrução Normativa nº 02/2016 de 03 de fevereiro de 2016, da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MARIA DO CARMO 
SILVA BATISTA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 02/08/2008 a 01/08/2013, com admissão em 02/08/1993, no período de 
16/05/2016 a 13/08/2016, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 616/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e

Div. de Recursos Humanos

 
 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 

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

Comprovante de Residência 

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

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF 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  

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

 

Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado- PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2015, de 16 de setembro de 2015,
  RESOLVE:
Art.1º-CONTRATAR por prazo determinado, ELIANE APARECIDA DE AL-
MEIDA SOUZA para exercer o emprego público de PROFESSOR, no período 
de 16/05/2016 a 13/08/2016, aprovada no Processo Seletivo Simplificado- PSS, 
para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme 
Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora MARIA DO 
CARMO SILVA BATISTA que se encontra em Licença Prêmio no mesmo perí-
odo, percebendo vencimentos de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, de 
16 de julho de 2008, e alterações posteriores.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 617/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 06 de abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de feve-
reiro de 2014,
  RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, LÓICE ALANA DA SILVA BRIZZI, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de ENFERMEIRO, do grupo ocupacional de saúde, do regi-
me estatutário da lei nº 1.267/90, de 11 de setembro de 1990, do Regime Jurídi-
co Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo 
vencimento atribuído ao grau G 70 da tabela de vencimentos do município, a 
partir do dia 16 de maio de 2016.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 618/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado nº 6577 de 11/05/2016,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora pública municipal MICHELI DO-
MENECH DE PAULA, do cargo de provimento efetivo de EDUCADOR IN-
FANTIL 40 HORAS, a partir de 15 de maio de 2016.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 619/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, MICHELI DOMENECH DE PAULA, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei nº 1.267/90, 
de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de Cianorte, a partir do dia 09 de maio de 2016, percebendo vencimento 
atribuído ao Nível A, Classe 1, da tabela de vencimentos constante do Anexo 
V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Magistério 
Público Municipal de Cianorte..
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
   

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 620/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 6574, de 11 de maio 
de 2016,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal EDNA APARE-
CIDA LIMA, do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, 
a partir de 15 de maio de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
   

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 621/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de 
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de feve-
reiro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, TATIANA JOSE FERREIRA, para exercer o cargo de provimen-
to efetivo de EDUCADOR INFANTIL- 40 HORAS, no Regime Estatutário da 
Lei nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 16 de maio de 2016, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível A, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal de Cianorte.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 622/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de 
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de feve-
reiro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, ROSALY GEPES SANTOS, para exercer o cargo de provimento 
efetivo de EDUCADOR INFANTIL- 40 HORAS, no Regime Estatutário da Lei 
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 16 de maio de 2016, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal de Cianorte.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 623/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 

Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de 
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de feve-
reiro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, ÉDNA APARECIDA LIMA, para exercer o cargo de provimento 
efetivo de EDUCADOR INFANTIL- 40 HORAS, no Regime Estatutário da Lei 
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 16 de maio de 2016, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível B, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal de Cianorte.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 624/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo rela-
cionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que per-
tence na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 625/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo rela-
cionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que per-
tence na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Alexandra Valverde Fedrizi G - 114 4524-1 
Ana Cristina Arnaldi Silva G - 73 4544-6 
Ana Lúcia Anézia Rosa G - 41 3789-3 
Andrielly Karina Pereira G - 54 4629-9 
Antonio de Souza Goudinho Filho G - 54 2434-1 
Antonio Renne Bongiorno G - 56 915-6 
Aparecida Marcelino de Matos G - 65 2023-0 
Aurora Veloso G - 45 2028-1 
Bazani Albanezi G - 53 2629-8 
Cláudia C. Calixto dos Anjos G - 39 3097-0 

   

 

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Clemar Roncolato G - 34 4573-0 
Daniele Garcia Bodezan Bonfante G - 64 3849-0 
Daniele Maria Gualberto Dezotti G - 35 3573-4 
Daniely Cristiane Resina Ferreira G - 75 4041-0 
Dejair Guelfi G - 114 4590-0 
Dirceu Miranda Prado G - 50 2257-8 
Edna Silvana Galhardone G - 75 1150-9 
Edson Aparecido Geronimo Dias G - 67 1054-5 
Éduardo Contato G - 44 3785-0 
Efigenia Geilsa Fagundes G - 53 2631-0 
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MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 626/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
 RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo rela-
cionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que per-
tence na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 627/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo rela-
cionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que per-
tence na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 628/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo rela-
cionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que per-
tence na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Elimary Francelino de Oliveira G - 73 4633-7 
Elza Kumiko Ishii G - 75 154-6 
Genésio José de Farias G - 44 3786-9 
Gislâine Françosa Nogueira da Silva G - 35 4303-6 
Igor Fernando da Silva Marques G - 42 4298-6 
Jair Gonzaga Ferreira G - 49 1163-0 
Joceleno Dias Santos G - 44 2643-3 
José Dirceu da Silva G - 54 1510-5 
José Eduardo de Oliveira Hipolito G - 59 4288-9 
José Flauzino dos Santos G - 34 4389-3 

 

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Larissa Carolina Lopes Martins G - 64 4613-2 
Laurindo Junior Ferreira G - 59 4287-0 
Lucélia Leonel da Costa Santos G - 43 2263-2 
Luciano Barreto da Costa G - 35 4299-4 
Luciano Gonçalves de Rezende G - 34 4610-8 
Manoel Flores dos Santos G - 46 1530-0 
Marcilio Felix Tavares G - 51 1517-2 
Marielza de Souza G - 48 1542-3 
Maria Aparecida Borim Tencati G - 39 3922-5 
Maria David Borges G - 50 1230-0 

 

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Mauricio Felix Soares G - 53 1084-7 
Maurilio de Oliveira G - 47 1435-4 
Neide Bertolazzo Quitério G - 39 3103-8 
Nelson José Machado G - 48 1160-6 
Odair Moreira G - 43 2254-3 
Osmar Ortega G - 52 1470-2 
Patrícia Daniela Bispo F. Cavalines G - 60 4039-8 
Patrick Chaves Giraldeli G - 86 4630-2 
Rosa Caetano da Silva G - 46 1536-9 
Rosemeire Martins Faria G - 51 3089-9 

   

   

 

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Mauricio Felix Soares G - 53 1084-7 
Maurilio de Oliveira G - 47 1435-4 
Neide Bertolazzo Quitério G - 39 3103-8 
Nelson José Machado G - 48 1160-6 
Odair Moreira G - 43 2254-3 
Osmar Ortega G - 52 1470-2 
Patrícia Daniela Bispo F. Cavalines G - 60 4039-8 
Patrick Chaves Giraldeli G - 86 4630-2 
Rosa Caetano da Silva G - 46 1536-9 
Rosemeire Martins Faria G - 51 3089-9 

   

   

 

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 629/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo rela-
cionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que per-
tence na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 630/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, o servidor municipal abaixo relacio-
nado, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence 
na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 631/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, a servidora municipal abaixo relacio-
nada, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence 
na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Silvano Ferdinando Corte G - 44 3787-7 
Valdecir Antal G - 53 1229-7 
Vanessa de Souza Silva G - 36 4040-1 
Vera Regina Sucaiar G - 62 1219-0 
Walter Barbosa Campos G - 47 1167-3 

 

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Antonio Hermes Barbosa Lima G - 37 3591-2 
 

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Sidnéia Gonçalves Ferreira Sonoda G - 59 1600-4 
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 632/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Considerando o Memorando nº 084-A/2016 da Caixa de Aposentadorias e Pen-
sões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, de 01/05/2016,
  RESOLVE:
  Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor 
público municipal DIEGO FACIROLI FERREIRA, ocupante do cargo em co-
missão de SUPERINTENDENTE DA CAPSECI, no período de 02/05/2016 à 
16/05/2016, devido às necessidades do Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 633/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR por 02(dois) anos, a partir de 27 de maio de 2016, a 
validade do Concurso Público de Emprego Público realizado pelo Município em 
06/04/2014, de acordo com o Edital de Concurso Público de Emprego Público 
nº 002/2014, de 13 de fevereiro de 2014, para o cargo de: AGENTE COMUNI-
TÁRIO DE SAÚDE.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 634/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, o servidor municipal abaixo relacio-
nado, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence 
na sua carreira, a partir de 01 de maio de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

EDITAL Nº 11/2016
Divulga a classificação Final Definitiva do concurso público nº 001/2016 para o 
provimento dos cargos de Pedagogo, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional.
A PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 
Nº 001/2016 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE – ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS RESOLVE TOR-
NAR PÚBLICA:
Art. 1º. A divulgação da CLASSIFICAÇÃO FINAL DEFINITIVA do Concurso 
Público, aberto pelo Edital nº 001/2016 para os cargos de provimento efetivo de 
Pedagogo, Psicopedagogo e Terapeuta Ocupacional, conforme segue:

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

João José de Oliveira G - 59 562-2 
   

 

 

CARGO: PEDAGOGO 

Nº Inscrição Nome Data Nasc. Cargo Ling. Port. Matemática C.E. Nota CLASSIFICAÇÃO 
154 Rodrigo Matias Teixeira 02/03/1985 Pedagogo 1,20 2,00 5,60 8,80 1 
40 Cintia De Souza Adelino 21/07/1986 Pedagogo 1,20 2,00 5,60 8,80 2 

117 Lenir Guilhem Alonso De Rezende Rosa 08/09/1976 Pedagogo 1,20 2,00 5,20 8,40 3 
105 Meire Alvarasini De Araujo 19/11/1985 Pedagogo 1,60 2,00 4,80 8,40 4 
67 Grazielly Rodrigues Garcia 30/12/1995 Pedagogo 2,00 2,00 4,40 8,40 5 
82 Ruth Aparecida Pepa Penasso 04/09/1961 Pedagogo 1,60 1,60 4,80 8,00 6 

159 Silvana Aparecida Bortolossi 12/07/1967 Pedagogo 1,20 2,00 4,80 8,00 7 
164 Luciana Silva Bolotari 05/04/1984 Pedagogo 0,80 2,00 5,20 8,00 8 
165 Caroline Domenech 24/02/1994 Pedagogo 1,20 2,00 4,80 8,00 9 
182 Izabel Cristina Micheline Pizani 29/04/1969 Pedagogo 1,20 1,20 5,20 7,60 10 
174 Andressa Lariani Paiva Gonçalves 14/11/1987 Pedagogo 0,80 2,00 4,80 7,60 11 
35 Thamires Ciappina 28/06/1992 Pedagogo 1,20 1,60 4,80 7,60 12 
46 Michely Barbosa Da Silva Ferreira 17/11/1993 Pedagogo 0,80 2,00 4,80 7,60 13 
75 Dalva Antonia Da Silva 16/09/1974 Pedagogo 0,80 2,00 4,40 7,20 14 

168 Victor Hugo Davanço 06/09/1985 Pedagogo 0,80 2,00 4,40 7,20 15 
7 Vanessa Silva De Souza 23/01/1992 Pedagogo 1,20 2,00 4,00 7,20 16 

127 Mariani Rezende Molinari 28/08/1993 Pedagogo 1,20 2,00 4,00 7,20 17 
167 Thais Goerll 19/10/1994 Pedagogo 0,80 2,00 4,40 7,20 18 
78 Lilian Rosana Fagotti Martins 14/06/1981 Pedagogo 0,80 1,60 4,40 6,80 19 
53 Juliana De Fatima Carandina Schieri 29/09/1988 Pedagogo 1,20 2,00 3,60 6,80 20 
32 Camila Menegasso 19/03/1990 Pedagogo 1,20 1,60 4,00 6,80 21 
45 Mayara Daniele De Oliveira Barbosa 16/10/1992 Pedagogo 1,20 1,20 4,40 6,80 22 

114 Cleonice Constantino De Almeida 17/10/1964 Pedagogo 1,20 1,60 3,60 6,40 23 
144 Regiane Aparecida Dos Santos Zupiroli 21/02/1972 Pedagogo 0,80 2,00 3,60 6,40 24 
101 Lucimara Rodrigues de Oliveira 04/05/1982 Pedagogo 0,80 2,00 3,60 6,40 25 
44 Marcos Antonio Moreira De Souza 11/03/1985 Pedagogo 0,80 2,00 3,60 6,40 26  

160 Vanessa Marcelino Bistaffa 11/05/1993 Pedagogo 1,20 1,60 3,60 6,40 27 
22 Larissa Siqueira De Araujo 08/10/1998 Pedagogo 0,80 2,00 3,60 6,40 28 
19 Sirlene de Souza  04/08/1971 Pedagogo 1,20 1,60 3,20 6,00 29 

194 Cristiane Chirst 29/10/1988 Pedagogo 0,80 1,60 3,60 6,00 30 
12 Rayssa Braga Ribeiro  05/11/1992 Pedagogo 0,80 1,20 4,00 6,00 31 

 
 
 
CARGO: PSICOPEDAGOGO 

Nº Inscrição Nome Data Nasc. Cargo Ling. Port. Matemática C.E. Nota CLASSIFICAÇÃO 
145 Noely Fatima Abreu Nishiyama 19/08/1979 Psicopedagogo 1,20 2,00 4,40 7,60 1 
98 Najara Cristina Portugues Col 13/07/1991 Psicopedagogo 0,80 1,60 4,80 7,20 2 

122 Jaqueline Miranda  De Andrade 26/05/1991 Psicopedagogo 0,80 1,60 4,40 6,80 3 
123 Rozana Francisca De Oliveira Vidotti 04/10/1985 Psicopedagogo 0,80 1,20 4,40 6,40 4 
49 Ingrid Rodrigues Raposo 23/07/1991 Psicopedagogo 0,80 0,80 4,40 6,00 5 

 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL  

Nº Inscrição Nome Data Nasc. Cargo Ling. Port. Matemática C.E. Nota CLASSIFICAÇÃO 
50 Daiane Assunção Dos Santos 18/07/1990 Terapeuta Ocupacional 1,20 1,60 5,60 8,40 1 

129 Vanessa Fernandes De Oliveira 16/05/1985 Terapeuta Ocupacional 1,20 2,00 4,80 8,00 2 
187 Selma De Fatima Bonilha 21/04/1966 Terapeuta Ocupacional 0,80 1,60 4,00 6,40 3 

  Art. 2º. Fica Alterada a Homologação Final do Concurso Público, prevista no Anexo I, para 19 de Maio de 2.016. 
 

Cianorte – Paraná, em 16 de Maio de 2.016. 
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