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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº. 90/2016

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando as disposições da Lei Municipal nº. 4.066/2013, de 11 de Junho 
de 2013, alterada pela Lei 4.503/15 de 18 de Março de 2015 e aprovada através 
da Resolução 012/2016, que instituiu as Tabelas Complementares do Sistema 
de Informações Ambulatoriais/Sistema Único de Saúde – SIA/SUS Municipal e 
Sistema de Informações Hospitalares/Sistema Único de Saúde – SIH/SUS Mu-
nicipal,
Considerando a Resolução nº 12/2016 do Conselho Municipal de Saúde deste 
Município de Cianorte, datada de 12/05/2016,
D  E  C  R  E  T  A
Art. 1º. Ficam alterados os valores dos procedimentos abaixo discriminados no 
presente Decreto, da Tabela Municipal de Sistema de Informações Ambulato-
riais – SIA/SUS e SIH/SUS Municipal, criada pela Lei Municipal n.º 4.066/13, 
de 11 de Julho de 2.013:

Art. 2º. Ficam incluídos os referidos procedimentos e seus respectivos valores, 
abaixo discriminados no presente Decreto, na Tabela Municipal de Sistema de 
Informações Ambulatoriais – SIA/SUS e SIH/SUS Municipal, criada pela Lei 
Municipal n.º 4.066/13, de 11 de Julho de 2.013: 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 07 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 091/16
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.696/15, 
de 15 de dezembro de 2015, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 

Código Descrição Valor Total do Procedimento 
04.05.01.019-2 Tratamento cirúrgico de Triquiase com 

ou sem enxerto 
R$ 159,37 

 
 
Código Descrição Valor Total do Procedimento 

020207007-7 Dosagem de álcool etílico R$ 20,00 
009107011-3 Atendimento Fonoaudiológico em 

pacientes acamados (domicílio) 
R$ 25,00 

040703006-9 Coledocotomia com ou sem 
Colecistectomia 

R$ 1.000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

Código Descrição Valor Total do Procedimento 
04.05.01.019-2 Tratamento cirúrgico de Triquiase com 

ou sem enxerto 
R$ 159,37 

 
 
Código Descrição Valor Total do Procedimento 

020207007-7 Dosagem de álcool etílico R$ 20,00 
009107011-3 Atendimento Fonoaudiológico em 

pacientes acamados (domicílio) 
R$ 25,00 

040703006-9 Coledocotomia com ou sem 
Colecistectomia 

R$ 1.000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
08.02.1030100071.036. Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de 
Saúde
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 500).......R$255.000,00
 Total..............................................................................R$255.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes de:
I.Transferências do Governo Federal, conforme Portaria nº 1.159/2014, de 27 de 
maio de 2014, que habilita propostas para aquisição de equipamentos e material 
permanente para estabelecimentos de saúde, no âmbito da Atenção Básica com 
recursos do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, contabiliza-
dos na seguinte rubrica de receita:
2.4.2.1.01.01.01 – BLINV – Aquisição de Equipamentos p/ UBS (F 500)...........
........................................................................................................R$140.000,00
II.Transferências do Governo Estadual, conforme Portaria SESA nº 604/2015, 
de 17 de dezembro de 2015, a título de incentivo financeiro para aquisição de 
equipamentos e material permanente para as Unidades de Atenção Primária, no 
âmbito do Programa de Qualificação da Atenção Primária – APSUS, na modali-
dade fundo a fundo, contabilizados na seguinte rubrica de receita:
2.4.7.2.01.10.00 – Bloco de Inv. na Rede de Serviços de Saúde(F 500).............
........................................................................................................R$115.000,00
 Total.............................................................................R$255.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 607/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATE-
RIAIS ELÉTRICOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Ave-
nida Dona Sophia Rasgulaeff, 1580, sala B, Jardim Alvorada, CEP 87.033-400, 
telefone (44) 3019-5655, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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CNPJ/MF sob nº 09.210.069/0001-14.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 109/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais para adequação na instalação e estrutura na 
parte externa do Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.573,40 (Dois mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Maio de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 643/2016-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 GILDO CATAPAN, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada Tabuão Lote 222, município de Cia-
norte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 2.168.264 SSP/PR 
e CPF n.º 326.179.339-20.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,15 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 644/2016-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 DOLIVALDO BELINI, pessoa física de direito, brasi-
leiro casado, residente e domiciliado na Rodovia Cianorte a Vidigal – Lote 23, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.246.752-0 SSP/PR e CPF n.º 444.447.109-34.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,15 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).

 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 702/2016 - 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 GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ezídio Baladelli, 374, Parque 
Industrial, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.207-048, telefone 
(44) 3629-1583, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.311.273/0001-19. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 104/2016.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Gráfica para 
SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
12.110,00 (Doze mil cento e dez reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho 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 
131/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 210/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação empresa para prestação de serviços 
de locação de aparelhagem de som, áudio e telão para a realização de eventos 
promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa P.S. MIRAS – SOM - 
ME como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 34.170,00 (Trinta e 
quatro mil cento e setenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA LA-
GUILO LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA 
DE PREÇO Nº 25/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Av. Allan Kardec, 484, zona 01, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.653.180/0001-27, com inscrição esta-
dual n. 90.515.128-28 e municipal n. 905.151.2828, telefone (44)3629-2010, 
neste ato representada pelo Sr. Rafael Domingos Laguilo, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 6830669-8 SSP/PR e do CPF nº 030.212.289-33, residente e 
domiciliado em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 56.256,88 
(cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centa-
vos), passando o contrato a ter o valor de R$ 283.105,22 (duzentos e oitenta e 
três mil e cento e cinco reais e vinte e dois centavos)
Cláusula Segunda:
Prorroga-se o prazo de execução até 16/07/2016.
Cláusula Terceira:
Dotação orçamentária: 1545100231014 – recapeamento e reparos na pavimen-
tação de vias públicas 449051 fonte 504.
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de maio de 2016.

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

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 171/2016 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 121/2016, homologado em 
02/06/2016.
Valor Homologado: R$ 59.510,80 (Cinquenta e nove mil quinhentos e dez reais 
e oitenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para manu-
tenção dos bens imóveis da Secretaria Municipal de Saúde.

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 17 585 Mç 

maços de agrião, folhas verdes, viçosa, tamanho médio a grande, sem 
ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 10 unidades cada, contadas 

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

R$ 2,99 R$ 
1.749,15 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 18 585 Kg 

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

de enfermidade, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica 
oriundos do manuseio (rachadura, etc) e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

R$ 2,99 R$ 
1.749,15 
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Empresa: AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS - 
ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 174/2016 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 131/2016, homologado em 
06/06/2016.
Valor Homologado: R$ 34.170,00 (Trinta e quatro mil cento e setenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação empresa para prestação de 
serviços de locação de aparelhagem de som, áudio e telão para a realização de 
eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 379/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 177/15, homologado em 
15/09/2015.
Valor Homologado: R$ 87.240,88 (Oitenta e sete mil duzentos e quarenta reais 
oitenta e oito centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição 
de peças e prestação de serviços destinados à manutenção dos aparelhos das 
academias da primeira e terceira idades localizadas nas praças, parques e jardins 
públicos. 
Empresa: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA LTDA – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

3 100 UN caixa de sobrepor, em pvc, com 1 interruptor paralelo, na cor 
branca. ILUMI 3,15 315,00 

4 80 UN caixa de sobrepor, em pvc, com 1 interruptor simples, na cor 
branca. ILUMI 3,75 300,00 

5 80 UN caixa de sobrepor, em pvc, com 1 interruptor tipo campainha, na 
cor branca. ILUMI 4,68 374,40 

7 180 UN caixa de sobrepor, em pvc, com 1 tomada, na cor branca. ILUMI 4,40 792,00 

8 100 UN caixa de sobrepor, em pvc, com 2 interruptores paralelos, na cor 
branca. ILUMI 6,90 690,00 

9 100 UN caixa de sobrepor, em pvc, com 2 interruptores simples, na cor 
branca. ILUMI 5,70 570,00 

12 100 UN canaleta em pvc, com recorte aberto, na cor cinza, 30mm x 30mm x 
2000mm. ENERBRAS 10,49 1.049,00 

13 80 UN canaleta em pvc, com recorte aberto, na cor cinza, 30mm x 50mm x 
2000mm. ENERBRAS 14,90 1.192,00 

14 300 UN canaleta em pvc, para caixa de sobrepor, na cor branca, 20mm x 
10mm x 2000mm. ENERBRAS 2,40 720,00 

15 200 UN canaleta em pvc, para caixa de sobrepor, na cor branca, 50mm x 
20mm x 2000mm. ENERBRAS 11,95 2.390,00 

18 20 UN emenda para cabo coaxial, padrão "f". BRASFORT 0,45 9,00 

20 100 UN fita isolante de borracha, alta tensão, anti-chama, auto-fusão, 
19mm, rolo com 10 metros. PRYSMIAN 8,30 830,00 

22 30 UN interruptor 1 tecla campainha, na cor branca, que atenda a 
padronização imposta pela lei 11.337, de 26 de julho de 2006. ILUMI 3,50 105,00 

24 100 UN interruptor 1 tecla simples, com tomada, na cor branca, que atenda 
a padronização imposta pela lei 11.337, de 26 de julho de 2006. ILUMI 3,85 385,00 

25 50 UN interruptor 1 tecla simples, na cor branca, modelo "pêra". ILUMI 1,95 97,50 

26 100 UN interruptor 1 tecla simples, na cor branca, que atenda a 
padronização imposta pela lei 11.337, de 26 de julho de 2006. ILUMI 2,60 260,00 

28 80 UN interruptor 2 teclas simples, na cor branca, que atenda a 
padronização imposta pela lei 11.337, de 26 de julho de 2006. ILUMI 4,50 360,00 

30 80 UN interruptor 3 teclas simples, na cor branca, que atenda a 
padronização imposta pela lei 11.337, de 26 de julho de 2006. ILUMI 5,98 478,40 

32 200 UN tomada simples, na cor branca, que atenda a padronização imposta 
pela lei 11.337, de 26 de julho de 2006. ILUMI 2,60 520,00 

34 600 UN lâmpada bulbo e-27, led, 15w, minímo 80 luméns/watt. INLUMIX 18,90 11.340,00 
36 50 UN lâmpada led bulbo 30w, 6500k, alta potência.bivolt. INLUMIX 55,30 2.765,00 
37 50 UN lâmpada led bulbo 40w, 6500k, alta potência. bivolt. INLUMIX 67,40 3.370,00 
41 50 UN lâmpada mista ovóide 500w 220v. LUM 24,90 1.245,00 
52 20 UN campainha tipo cigarra, 127v, com pelo menos 1 ano de garantia. BIKI 6,10 122,00 

55 300 Mt metros de cabo coaxial para antena de tv, 75 ohms, com malha de 
67%. FOXLUX 0,55 165,00 

57 500 Mt metros de cabo flexível, anti-chama, para até 750v, com diâmetro 
de 16,0mm. SIL 4,98 2.490,00 

60 800 Mt metros de cordão paralelo, para até 300v, com diâmetro de 2 x 
1,5mm. SIL 0,99 792,00 

62 500 Mt metros de cordão paralelo, para até 300v, com diâmetro de 2 x 
4,0mm. SIL 2,50 1.250,00 

63 600 Mt metros de fio sólido, anti-chama, para até 750v, com diâmetro de 
1,5mm. SIL 0,46 276,00 

66 300 Mt metros de fio sólido, anti-chama, para até 750v, com diâmetro de 
4,0mm. SIL 1,27 381,00 

69 600 Mt metros de fio telefônico, na cor cinza, com diâmetro de 2 x 0,60mm. PIAZZA 0,26 156,00 
76 150 UN metro de mangueira corrugada, antchamas, 3 polegadas CINFLEX 3,15 472,50 
77 100 UN metro de mangueira corrugada, antichamas, 2 polegadas. CINFLEX 1,90 190,00 
78 300 UN cabo pp 2x2,5 mm. SIL 2,18 654,00 
79 400 UN lâmpada pl de 25 w - 127 v - 6.000k, soquete e20. FOXLUX 9,90 3.960,00 
80 300 UN lâmpada pl de 32 w - 220 v - 6.000k, soquete e20. FOXLUX 13,70 4.110,00 
81 50 UN luminária de emergência com 30 led's SEGURIMAX 19,90 995,00 
83 6.000 UN cabo de informática rede cat 5e 4p x 24 awg FOXLUX 0,57 3.420,00 
85 50 UN ventilador de teto três pás 110 watts, 127 volts, cor branco. VENTIDELTA 97,00 4.850,00 
86 300 UN lâmpada fluorescente ho PHILIPS 16,90 5.070,00 

 

 
 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 40 UN 
locação de som com no mínimo 4 caixas de 600 watts e no mínimo 3 

microfones pelo período máximo de 4 horas, sendo necessário a presença de 
um técnico operador durante o período. 

595,00 23.800,00 

2 10 UN 

serviço de locação de áudio visual com telão de 2 mts x 2mts sem estrutura, 4 
caixas de som de 600 watts e 3 microfone pelo período de 4 horas. sendo 
necessário a presença de um técnico operador de audio visual durante o 

período. 

845,00 8.450,00 

3 30 UN horas de divulgação de eventos com carro de som 64,00 1.920,00 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações - LOTE 01 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 6 

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

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

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

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

2 4 

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

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

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

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

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

3 3 

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

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

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

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

4 2 

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

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

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

5 1 

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

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

interna de 10mm.   176,42    176,42  

6 3 

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

1224 mm.   1.940,30    5.820,90  

7 3 

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

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

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

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

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

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

Item Qtde Especificações - LOTE 02 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 2 

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

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

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 983,52    

Item Qtde Especificações - LOTE 03 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 1 

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

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

2 4 

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

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

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

3 1 

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

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

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

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

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

Item Qtde Especificações - LOTE 04 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 12 

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

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

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

comprimento.   127,30    1.527,60  

2 3 

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

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

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

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

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

Item Qtde Especificações - LOTE 05 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 21 

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

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

comprimento.   208,64    4.381,44  

2 1 

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

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

3 1 

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

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

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

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

Item Qtde Especificações - LOTE 06 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 4 

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 1.018,80    

Item Qtde Especificações - LOTE 07 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 5 

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

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

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

Item Qtde Especificações - LOTE 08 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 3 

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

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 705,30    
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Item Qtde Especificações - LOTE 09 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 294,00    

Item Qtde Especificações - LOTE 10 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.435,18    

Item Qtde Especificações - LOTE 11 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 3 

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 931,68    

Item Qtde Especificações - LOTE 12 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

Item Qtde Especificações - LOTE 13 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

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

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

25mm.   5,97    1.492,50  

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.006,35    

Item Qtde Especificações - LOTE 14 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

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

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

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

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

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.729,72    

Item Qtde Especificações - LOTE 15 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

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

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.370,64    

Item Qtde Especificações - LOTE 16 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

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

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

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

Item Qtde Especificações - LOTE 17 Valor Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Total (R$) 

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

Item Qtde Especificações - LOTE 18 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 1.613,68    

Item Qtde Especificações - LOTE 19 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 33,27    

Item Qtde Especificações - LOTE 20 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

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

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 2.425,50    

Item Qtde Especificações - LOTE 21 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

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

    VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 6.059,48    

Item Qtde Especificações - LOTE 22 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 36 

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

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

  
33.516,00  

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

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 380/2015 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. 275/2015, homologado em 
16/09/2015.
Valor Homologado: R$ 34.666,00 (Trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e 
seis reais).

Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar ser-
viços de reparos em portas, ar, amortecedor, entre outros, dos ônibus utilizados 
para o transporte escolar.
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 486/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 352/2015, homologado em 
14/12/2015.
Valor Homologado: R$ 18.250,00 (Dezoito mil duzentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Kits para teste rápido de 
detecção de dengue a ser utilizado no Centro de Testagem e Aconselhamento da 
Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 
ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 693/2016-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 29/2016 da Unidade de Controle Interno de 
30/05/2016, 
  RESOLVE: 
Art. 1º- DESIGNAR, o servidor público municipal RENAN JOSÉ SOARES, 
para a função gratificada da UNIDADE SECCIONAL DE CONTROLE IN-
TERNO  DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO, percebendo o valor atribuído cor-
respondente ao FG-2 do Art. 14, II, da Lei Municipal nº 2.776/2006 a partir de 
01 de junho 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 08 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
I – A homologação do procedimento administrativo referente ao Processo de 
Licitação nº 012/2016 na modalidade Pregão Presencial sob nº 007/2016, tendo 
como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Ex-
pediente, Processamento de Dados e Elétrico e Eletrônico Câmara Municipal 
de Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: TINELLI LIVRA-
RIA E PAPELARIA LTDA -EPP como vencedora dos itens nºs 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 e 44  no valor de R$ 3.863,51 (Três mil, oitocentos 
e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos); e a empresa TECTONER – 
RECARGA DE TONER LTDA – EPP  como vencedora dos itens nºs 32, 33 e 34  

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 10 serviços de reparo completo de cilindro de porta em ônibus 365,00 3.650,00 
2 12 serviços de reparo de válvula da chave da porta a ar em ônibus. 280,00 3.360,00 
3 12 serviços de reparo em limpadores de para brisa a ar em ônibus. 336,00 4.032,00 
4 18 serviços de reparo em encanamento e tubulação de ar em ônibus. 107,00 1.926,00 

5 8 serviços de reparos  completo de painel dianteiro em ônibus e fixação de 
limpadores. 866,00 6.928,00 

6 8 serviços de reparos caneletas e separador de janelas em ônibus. 1.345,00 10.760,00 
7 5 serviços de reparos no cilindro do amortecedor do banco do motorista. 171,00 855,00 
8 5 serviços de reparos na caixa de mola do banco do motorista. 171,00 855,00 
9 5 serviços de reparos em trilhos do banco do motorista. 220,00 1.100,00 

10 5 serviços de reparos  em regulagem de ajuste de assento e encosto em banco 
do motorista. 240,00 1.200,00 

 

 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 
1 50 kit de teste rápido de dengue igg/igm. caixa com 25 unidades. WAMA R$ 198,00 R$ 9.900,00 
2 50 kit de teste rápido de dengue ns-1. caixa com 25 unidades. WAMA R$ 167,00 R$ 8.350,00 

 

Div. de Recursos Humanos

Câmara de Vereadores
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5
no valor de R$ 1.602,90 (Um mil, seiscentos e dois reais e noventa centavos). 
Os itens nºs 01, 09, 18, 28, 40 e 45 foram desertos.
Cianorte, 13 de junho de 2016.
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