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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 122/2016

Reabertura de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 04 de Julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de pneus 
e prestação de serviço de alinhamento, balanceamento e conserto de pneus dos 
veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos, anexos e alterações, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 010/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 06 de Julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para fechamento perimetral no Centro 
de Eventos Carlos Yoshito Mori, com fornecimento de material e serviço. Valor 
Máximo: R$ 205.492,26 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e vinte e seis centavos). Prazo para execução: 02 (dois) meses. O Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou reti-
rados no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-
3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 16 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 730/2016 - 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 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTE-
TICOS LTDA - ME, com sede na cidade de Toledo, Estado do Paraná, à Rua 
Albino Scariot, 2157, sala 01, Jardim Coopagro, CEP 85903-420, inscrita no 
CNPJ sob nº 06.984.883/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 31/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em comercialização e instala-
ção de grama sintética para campos esportivos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
70.500,00 (Setenta mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 746/2016 - 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 MADEFORTE TRATAMENTO DE MADEI-
RAS LTDA – EPP, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodo-
via PR 323, Km 232, lote 851/852, CEP 87.208-300, telefone (44) 3631-1218, 
inscrita no CNPJ sob nº 04.798.923/0001-91. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 343/2015.
OBJETO: Aquisição de tela de alambrado, arames, grampos e palanques de eu-
calipto para a manutenção das cercas do Parque Cinturão Verde de Cianorte. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.130,00 (Dez mil cento e trinta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 752/2016 - 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 CIADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - 
EPP, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323, Km 
224, lote B96A, CEP 87.209-400, telefone (44) 3631-5840, inscrita no CNPJ 
sob nº 82.007.279/0001-08. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 14/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de ser-
viços visando à manutenção de caminhões e ônibus da Secretaria de Serviços 
Municipais. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
98.252,62 (Noventa e oito mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 
dois centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
47/2016, de 06 de maio de 2016, no uso de suas atribuições legais, convoca a 
empresa julgada habilitada para continuidade do certame, concernente ao Edi-
tal de Licitação nº 8/2016, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: 
contratação de empresa para execução de obra de pavimentação e obras comple-
mentares no complexo industrial bataglia, município de cianorte/pr.
Encerrado o prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso I, alínea “a” da 
Lei 8.666/93 e não havendo a interposição de recurso, NOTIFICO as empresas 
habilitadas:
CASADO & VICENTE CONSTRUÇÕES ME HABILITADA
Para a CONTINUIDADE do certame, com a abertura da proposta de preços, a 
ser realizada no dia 20 de Maio de 2016, às 08:30h.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Maio de 2016.

Marcos Alberto Valério
Presidente 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 320/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA PAROSCHI CLINICA 
MÉDICA LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGI-
BILIDADE Nº 75/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
PAROSCHI CLINICA MÉDICA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 
17.571.906/0001-69, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua 
Ipiranga, 280, Zona 01, CEP 87.200-159, telefone (44) 3018-3747, neste ato 
representado por Everton Paroschi Correa, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 4.184.504-0 SSP/PA e do CPF nº 029.715.659-47.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia de 08/06/2016 para 08/06/2017, acrescentando ao contrato o valor de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), considerando-se uma estimativa mensal 
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), passando o contrato a ter o valor de R$ 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). 
Cláusula Segunda:
08.03.100030200072051 Assistencia Hospitalar e ambulatorial 339039 fonte 
303 (2040)
08.03.100030200072051 Assistencia Hospitalar e ambulatorial 339039 fonte 
496 (2038)
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016.
          Everton Paroschi Correa   Claudemir Romero Bongiorno
        Paroschi Clinica Médica Ltda Me            Prefeito Municipal
                      Contratada                         Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 179/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 93/2016, homologado em 
13/06/2016.
Valor Homologado: R$ 634.343,40 (Seiscentos e trinta e quatro mil trezentos e 
quarenta e três reais e quarenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA). 
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 Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 50 UN 
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: água 
destilada, álcool etílico, corante caramelo e aromatizante. sem 

glúten. 
CEPERA 5,95 297,50 

3 2.500 Kg 
chocolate em pó sem lactose: pacote de 01 quilo. com 

composição básica dos seguintes ingredientes: açúcar, cacau 
em pó (33%), mix de vitaminas e minerais não contém glúten. 

JANDAIA 13,80 34.500,00 

4 2.500 UN 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no 
mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, isento de 

matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. 
aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. sabor doce. 

validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: saco de 
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 

liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, 
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou fardo 
plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado com 

peso liquido total de 30(trinta)kg. 

NOVA 
AÇUCAR 12,18 30.450,00 

5 200 UN 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto 
amiláceo extraído do milho. preparado a partir de matérias 
primas sãs, limpas e isentas de matéria terrosa e parasitos. 

livre de fermentação, não podendo estar rançoso e com umidade 
máxima de 14,0%p/p. validade mínima de 12 meses. 

embalagem: - primária: fardo de papel multifolhado, resistente, 
totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 
01(um) quilo.-secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg. 

JANDAIA 3,20 640,00 

6 4.500 UN 

arroz agulhinha tipo 1: 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. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, 

resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 
05(cinco)kg.- secundária: fardo de papel multifolhado, 

resistente, totalmente fechado com costura ou fardo plástico, 
atóxico, transparente, resistente, termossoldado com peso 
líquido total de 30(trinta)kg.rotulagem: de acordo com a 

legislação vigente. 

IDEAL 12,45 56.025,00 

7 500 UN 

pacotes de 700gr 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. 

NINFA 6,75 3.375,00 

8 3.000 UN 

biscoito cream cracker sem lactose. pacote de 0,400 g. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar invertido, 

açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
(bicarbonato de sódio) e fermento biológico. dispensado da 
obrigatoriedade de registro m.s. conforme resolução 23/00 

anvisa. sem colesterol. sem lactose. contém glúten. isento de 
produtos de origem animal. 

RACCNI 4,40 13.200,00 

9 4.000 UN 

biscoito maisena sem lactose. pacote de 0,400 g.ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 

amido de milho, gordura vegetal interesterificada, açúcar 
invertido, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio e 

bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja e aroma 
artificial de baunilha.sem colesterol. sem lactose. contém 

glúten. isento de produtos de origem animal. 

RACCNI 4,40 17.600,00 

10 100 UN 
biscoito de arroz caramelizado, pacote 100g. ingredientes: arroz, 

açúcar e xarope de glucose. zero gordura trans, sem aditivos, 
corantes nem conservantes, sem glúten, sem lactose. 

DELLI SUL 3,95 395,00 

11 150 UN 

cereal para alimentação infantil a base de arroz. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais 

(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco, 
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, vitamina e, niacina, 

ácido pantatênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido 
fólico, vitamina d), probiótico e aromatizante vanilina. contém 

traços de leite e glúten. 

NESTLE 11,00 1.650,00 

12 150 UN 

cereal para alimentação infantil multicereais. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farinha de arroz, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, 

carbonato de cálcio, sulfato de zinco fumarato ferroso), 
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotenico, 
vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) 

probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite e 
glúten. 

NESTLE 12,23 1.834,50 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 150 UN 

cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, 
carbonato de cálcio, sulfato de zinco fumarato ferroso), 

vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantatênico, 
vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) 

probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite e 
glúten. 

NESTLE 11,00 1.650,00 

15 240 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 

produto obtido através da tostagem das folhas e talos de erva 
mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 

CHA CHA 4,50 1.080,00 

16 200 UN 

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. 

PINDUCA 2,25 450,00 

17 600 UN 

pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo com as nta 02 e 85. 
constituído de uma mistura de fubá ou farinha de mandioca 
com urucum em pó ou extrato oleoso de urucum, sal e óleos 

comestíveis. aparência: pó fino. cor: alaranjada. validade 
mínima de 12 meses 

DELA TORRE 2,45 1.470,00 

19 250 UN caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de 
fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. TIROL 1,74 435,00 

20 3.500 UN 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem 
secundária com 12 unidades. sem conservantes:de acordo com 

as nta 02 e 32. duplos concentrados, preparado com frutos, 
maduros escolhidos, sãos, sem pele e sementes. isento de 

fermentações e não indicar processamento defeituoso. podendo 
conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de 
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, 

mínimo 33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

CIAFRIOS 5,50 19.250,00 

21 200 UN 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com 

ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª 
qualidade. 

COAMO 12,00 2.400,00 

22 3.000 UN 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 grs do 
produto: de acordo com a nta 34. fabricada a partir de metias-

primas sãs e limpas. produto obtido pela ligeira torração da 
raladura das raízes de mandioca, previamente descascada, 

lavada, e isenta de cianeto. livre de matéria terrosa, de 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. não podendo 

estar fermentada, rançosa e ter, no máximo, 14% p/p de 
umidade. validade mínima 12 meses.  embalagem: - primária: 
pacote de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou em 
filme de poliéster metalizado com polietilene, embalagem com 

500grs 

AMAFIL 3,48 10.440,00 

24 3.500 UN 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado 
com tipo cores, isto é, constituído de grãos com a mesma 

coloração admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de misturas de 
outras classes e até 10 (dez)% de mistura de variedades da 

classe cores, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos 
animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, 

chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 

qualidade, produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). 
validade mínima de 06 meses. embalagem: - primária: saco de 
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 

líquido de 01 (um) kg 

LEDUAN 6,00 21.000,00 

25 60 Frc 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, 
instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato 
de sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechada. com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. resolução - cnnpa nº 
38, de 1977. embalagem com 250grs. 

ROYAL 4,79 287,40 

26 1.300 UN 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, 
enriquecido com 10 vitaminas e minerais. pacote com peso 

liquido de 500gr. elaborado com graos de milho selecionados. 
ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de malte e mix 

vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, vitamina b2, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp, 
acido folico, biotina, ferro e zinco), contendo gluten. com prazo 

de validade minima de 06 meses. 

CORN FOODS 7,65 9.945,00 

28 350 UN 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem 
longa vida com data de fabricacao nao superior a 2 meses e 

data de vencimento. 
NENE 3,00 1.050,00 

29 300 UN 
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite 
integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém 

glúten. 
ITALAC 9,35 2.805,00 

30 100 Kg 
macarrão de arroz: pacote de 0,500 grs. enriquecido com 

vitamina a, tipo penne ou farafuso, embalagem em caixas com 
500g, sem glúten, sem gordura trans, massa perfeita. 

URBANO 7,87 787,00 
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Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 150 UN 

cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, 
carbonato de cálcio, sulfato de zinco fumarato ferroso), 

vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantatênico, 
vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) 

probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite e 
glúten. 

NESTLE 11,00 1.650,00 

15 240 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 

produto obtido através da tostagem das folhas e talos de erva 
mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 

CHA CHA 4,50 1.080,00 

16 200 UN 

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. 

PINDUCA 2,25 450,00 

17 600 UN 

pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo com as nta 02 e 85. 
constituído de uma mistura de fubá ou farinha de mandioca 
com urucum em pó ou extrato oleoso de urucum, sal e óleos 

comestíveis. aparência: pó fino. cor: alaranjada. validade 
mínima de 12 meses 

DELA TORRE 2,45 1.470,00 

19 250 UN caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de 
fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. TIROL 1,74 435,00 

20 3.500 UN 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem 
secundária com 12 unidades. sem conservantes:de acordo com 

as nta 02 e 32. duplos concentrados, preparado com frutos, 
maduros escolhidos, sãos, sem pele e sementes. isento de 

fermentações e não indicar processamento defeituoso. podendo 
conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de 
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, 

mínimo 33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

CIAFRIOS 5,50 19.250,00 

21 200 UN 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com 

ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª 
qualidade. 

COAMO 12,00 2.400,00 

22 3.000 UN 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 grs do 
produto: de acordo com a nta 34. fabricada a partir de metias-

primas sãs e limpas. produto obtido pela ligeira torração da 
raladura das raízes de mandioca, previamente descascada, 

lavada, e isenta de cianeto. livre de matéria terrosa, de 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. não podendo 

estar fermentada, rançosa e ter, no máximo, 14% p/p de 
umidade. validade mínima 12 meses.  embalagem: - primária: 
pacote de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou em 
filme de poliéster metalizado com polietilene, embalagem com 

500grs 

AMAFIL 3,48 10.440,00 

24 3.500 UN 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado 
com tipo cores, isto é, constituído de grãos com a mesma 

coloração admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de misturas de 
outras classes e até 10 (dez)% de mistura de variedades da 

classe cores, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos 
animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, 

chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e 

qualidade, produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). 
validade mínima de 06 meses. embalagem: - primária: saco de 
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 

líquido de 01 (um) kg 

LEDUAN 6,00 21.000,00 

25 60 Frc 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, 
instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato 
de sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente fechada. com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. resolução - cnnpa nº 
38, de 1977. embalagem com 250grs. 

ROYAL 4,79 287,40 

26 1.300 UN 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, 
enriquecido com 10 vitaminas e minerais. pacote com peso 

liquido de 500gr. elaborado com graos de milho selecionados. 
ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de malte e mix 

vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, vitamina b2, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp, 
acido folico, biotina, ferro e zinco), contendo gluten. com prazo 

de validade minima de 06 meses. 

CORN FOODS 7,65 9.945,00 

28 350 UN 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem 
longa vida com data de fabricacao nao superior a 2 meses e 

data de vencimento. 
NENE 3,00 1.050,00 

29 300 UN 
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite 
integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém 

glúten. 
ITALAC 9,35 2.805,00 

30 100 Kg 
macarrão de arroz: pacote de 0,500 grs. enriquecido com 

vitamina a, tipo penne ou farafuso, embalagem em caixas com 
500g, sem glúten, sem gordura trans, massa perfeita. 

URBANO 7,87 787,00 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

31 200 UN 

macarrão tipo espaguete: sem ovos, seca, de acordo com as nta 
02 e 49. fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade. preparada no mínimo com 0,045gr 

de colesterol por quilo, sem adição de corantes. deverão 
apresentar após o cozimento cortes soltos de consistência 

macia, porém não papa ou pegajosa. livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. embalagem: 

primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, 
termossoldado, contendo peso liquido de 01 kg. validade 

mínima de 08 meses 

ORSI 4,65 930,00 

32 2.200 UN 

macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos. pacotes 
de 500gr. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais urucum e 

cúrcuma. contém glúten. fabricada a partir de matérias-primas 
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. primária: sacos de 
polietileno atóxico, resistentes, termossoldado. validade mínima 

de 08 meses. rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

PARATI 3,55 7.810,00 

33 1.500 UN pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, seca, 
com ovos FLORIANI 4,99 7.485,00 

34 800 UN 

pacotes de 1kg de macarrao ave-maria, semola especial, seca, 
com ovos. ingredientes: semola de trigo enriquecida com ferro e 
acido folico (43,2%), farinha de trigo comum enriquecida com 

ferro e acido folico (43,2%), fecula de mandioca (1,6%), corantes 
naturais urucum e curcuma. contem gluten. fabricada a partir 

de materias-primas selecionadas sas, limpas e de boa 
qualidade. embalagem primaria: sacos de polietileno atoxico, 

resistentes, termossoldado, contendo peso liquido 1 kg. validade 
minima de 08 meses. rotulagem: de acordo com a legislacao 

vigente. 

FLORIANI 4,99 3.992,00 

35 4.000 UN 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola  especial, seca, 
com ovos. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico (43,2%), farinha de trigo comum enriquecida com 

ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), corantes 
naturais urucum e cúrcuma. fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. deverão 

apresentar após o cozimento cortes soltos de consistência 
macia, porém não papa ou pegajosa. livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. embalagem: 

primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, 
termossoldado, contendo peso líquido 01 kg. validade mínima 

de 08 meses. rotulagem: de acordo co 

CHEFE 4,89 19.560,00 

36 1.000 Gr 

margarina vegetal sem lactose : pote de 0,500 grs. contendo em 
sua composição: água, óleos vegetais líquidos e 

interesterificados, vitaminas (“e”, “a”, e “d”), estabilizante mono 
e diglicerídios e ácidos graxos e estéres de poliglicerol de ácido 

ricinoléico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de 
potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico 

ao natural de manteiga), antioxidante tbhq e bht, corantes 
urucum e cúrcuma. não contém glúten. 

BECEL 8,87 8.870,00 

37 1.000 UN 

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. 

CLEYBON 3,99 3.990,00 

38 200 UN 

balde com 04 kg de massa pronta para pao de queijo, resfriada. 
ingredientes: fecula de mandioca, gordura vegetal, ovos, sal e 

queijo. isento de gordura trans. necessario estar de acordo com 
as normas do orgao de fiscalizacao vigente. 

SALLES 32,98 6.596,00 

39 4.000 UN 

óleo refinado de soja. caixa contendo 20 unidades com 900 ml 
cada: de acordo com as nta 02 e 50. validade mínima: 12 (doze) 

meses a partir da data de fabricação que não poderá ser 
superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. 

COAMO 3,50 14.000,00 

40 200 Kg orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. DELA TORRE 31,00 6.200,00 

41 22.000 UN 
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 0,89 19.580,00 

43 150 Kg polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. AMAFIL 2,49 373,50 

45 120 UN 

camomila flor - embalagem de 0,250 grs. ingredientes capítulos 
florais 100% naturais. flor seca devendo ser de primeira 

qualidade, suas condições deverão estar de acordo com a norma 
técnica de alimentação 

DALA TORRE 26,80 3.216,00 

46 1.200 UN quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg. 

POLPA 
NORTE 12,40 14.880,00 

47 700 UN quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

POLPA 
NORTE 12,40 8.680,00 

48 700 UN quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

POLPA 
NORTE 12,45 8.715,00 

49 700 UN polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e embalada 
em pacotes de 01 quilo. 

POLPA 
NORTE 11,40 7.980,00 

50 300 UN quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro 
no ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. RODEN 22,88 6.864,00 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

51 2.000 UN sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem 
contendo 01 kg. SAL MAIS 0,89 1.780,00 

57 800 UN 

quilo de carne bovina, tipo patim traseiro, cortado em bifes, 
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. 1º qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 17,89 14.312,00 

61 400 Kg 

coxa e sobrecoxa de frango - produto de qualidade - entregues 
em embalagens que contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou caixas de isopor 

conforme legislação vigente, não podendo estar congelada. 

C VALE 8,89 3.556,00 

63 4.500 UN 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no máximo 
5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; para 
a entrega o acem bovino cortado deverá ser  embalado em saco 

plástico transparente de polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e 
suas condições deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 

12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97). 

CEZAR 
MASSAGARD 13,75 61.875,00 

67 800 UN 

alho: pacote de 01 (um) quilo: classificação/ características 
gerais: constituída de alho de ótima qualidade, sem defeitos, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas. deverão apresentar 
coloração e tamanho uniformes e típica da variedade. os 

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

REI DO ALHO 17,45 13.960,00 

98 5.250 UN 

quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos ou moida 
(conforme pedido), resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

proprios; no maximo 5 % de gordura; embalada em saco 
plastico transparente de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e 
suas condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas 

de alimentacao. 1º qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 11,65 61.162,50 

100 6.000 Kg 
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 11,87 71.220,00 

101* 2.000 Kg 

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. (reservado 
cota). 

ITALIANA 11,87 23.740,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 385/2015 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. 266/2015, homologado em 
21/09/2015.
Valor Homologado: R$ 67.920,00 (Sessenta e sete mil novecentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de plantio de gra-
ma e serviços com caminhão auto fossa.
Empresa: RODRIGO H. JULIATE.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 386/2015 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. 266/2015, homologado em 
21/09/2015.
Valor Homologado: R$ 55.760,00 (Cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de plantio de gra-
ma e serviços com caminhão auto fossa.
Empresa: J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº 006/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS –CMC 

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento ad-
ministrativo denominado Registro de Preços realizado por esta instituição me-
diante Pregão Presencial sob o nº 007/2016, homologado em 13/06/2016.
Valor Homologado: R$ 3.863,51 (Três mil, oitocentos e sessenta e três reais e 
cinqüenta e um centavos).
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Expediente, 
Processamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara Municipal de 
Cianorte. 
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 15/06/2017.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado Valor Total  

1 8.000 metros quadrados de execução de serviços de plantio e replantio de 
grama tipo esmeralda, (com todos os serviços de preparação do solo) R$ 8,49  R$ 

67.920,00  
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total  

2 4.000 metros quadrados de execução de serviços de plantio e replantio de grama tipo 
mato grosso, (com todos os serviços de preparação do solo) R$ 8,49 R$ 

33.960,00 

3 200 

contratação de serviços de caminhão tipo auto fossa, com varetas e molas para 
desentupimento de fossas, bocas de lobo e galerias de águas pluviais do 

município de Cianorte e Distrito de São Lourenço e Vidigal. ( a proponente 
deverá obter pessoas especializadas para execução dos serviços). 

R$ 109,00 R$ 
21.800,00 

 

Câmara de Vereadores

 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado (R$) 

Valor Total 
Registrado (R$) Marca  

02 05 
Borracha branca, n.º 40, macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de 
superfície e para qualquer graduação de grafite, apaga lápis e lapiseira, 

no tamanho 33x23x8mm. 
0,58 2,90 MERCUR 

03 15 
Caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, diâmetro ponta 
4 mm, não recarregável, gravado no corpo a marca do fabricante, nas 

cores amarela e vermelha. 
2,22 33,90 MASTERPRINT 

04 
12 Caixa c/ 10 Resmas de papel A 4 (210mmx297mm),  papel alcalino, 

gramatura 75g/m², multiuso,  aplicação em impressora laser e jato de 
tinta. 

161,80 1.941,60 AQUATRO 

05 10 

Caixa com 50 unidades de caneta esferográfica, cor azul, escrita grossa, 
corpo em material plástico transparente, sextavado, tampa 

ventilada,comprimento aproximado de 140mm, com um orifício lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plástico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio. 

43,17 431,70 BIC 

06 03 

Caixa com 50 unidades de caneta esferográfica, cor preta, escrita grossa, 
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa 

ventilada,comprimento aproximado de 140mm, com um orifício lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plástico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio. 

43,17 129,51 BIC 

07 03 Clips para papel, numero 1/0, em aço niquelado, formato paralelo, 
embalagem: caixa com 500 gr. 7,86 23,58 CHAPARRAU 

08 01 Clips para papel, numero 2/0, em aço niquelado, formato paralelo, 
embalagem: caixa com 500 gr. 7,86 7,86 CHAPARRAU 

10 05 
Cola bastão, em tubo plástico, não toxico, base giratória, formato 

cilindrico, peso líquido 40gr, composição máximo de 65% de água e 
mínimo de 14% vinilpirrolidinona, tampa hermética 

7,66 38,30 ACRILEX 

11 
02 Cola liquida branca escolar, material adesivo a base de p.v.a. aplicação 

papel, embalagem com no mínimo 40g. 
1,39 2,78 PIRATININGA 

12 100 Envelope saco, material papel kraft, medida 240x 340 mm, cor amarela, 
(unidades) 0,29 29,00 IPECOL 

13 300 Envelope de correspondência, material papel, cor branca, dimensões 114 
x 229 mm, mod. oficio.(unidades) 0,10 30,00 IPECOL 

15 
05 

fita adesiva 48mm de larg. e 45 m de comp. - transparente 
3,20 16,00 FITPEL 

16 01 fita adesiva dupla face 12mm de larg. e 30 m de comp. 3,88 3,88 FITPEL 

17 03 Fita adesiva 12 mm de larg. e 40 m de comp. - transparente 0,97 2,91 FITPEL 

19 02 Grampo grampeador, cobreado, pentes com 105 grampos, tamanho 
26/6, material metal. embalagem: caixa com 5000 unidades. 5,82 11,64 OFICE 

20 
10 Lápis com grafite preto para escrever, nº 2 0,68  6,80 LEO 

21 04 Livro ata, material papel alcalino, 100 folhas, gramatura 63g/m2, 297 x 
210mm, capa na cor preta. 12,59 50,36 SÃO DOMINGOS 

22 15 

Pasta arquivo, registrador tipo az, em papelão prensado, tamanho oficio, 
dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com 

variação de +/- 10 por cento, fecho metálico com alavanca de 
acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) 
rebites, prendedor em material metálico de boa resistência, orifício de 
manuseio revestido de material metálico e janela para identificação no 

dorso. 

9,51 142,65 MARCARI 

23 
15 Pasta molha dedo, para manuseio de papeis e papel moeda. embalagem 

com 12 g. 
2,52 37,80 KAZ 

24 03 Pen drive com capacidade mínima de 8 gb; 24,15 72,45 KROSS 

25 03 

Perfurador metálico, médio, para dois furos simultâneos com capacidade 
para perfurar no mínimo 40 folhas de papel 75g/m2, dimensões mínimas 
100x120x70 mm, em chapa de aço norma sae 1010/20 (base, alavanca, 

suporte), fosfatizada, pintura eletrostática, na cor preta. 

55,10 165,30 MASTER 

26 
18 Cartelas c/ 4 unid Pilha alcalina AA pequena. 6,69 120,42 ELGIN 

27 05 Pilha alcalina AAA (palito) 
cartela c/ 4 unid. 

9,70 48,50 ELGIN 

29 06 Régua transparente de 30 cm. 1,55 9,30 WALEU  

30 02 Tesoura, tamanho médio, para corte costura, sendo de primeira 
qualidade, com corpo em metal e cabo emborrachado. 12,51 25,02 CIS 

31 02 Tinta p/ carimbo base água, sem óleo, na cor azul, embalagem com 42 
ml. 7,95 15,90 RADEX 

35 50 Unidades caixa arquivo morto, de papelão reforçado. 36x24x15 cm 3,88 194,00 SC 

36 03 Grampos trilhos encadernadores metálicos, Tamanho (LxC) 1 x 18 cm, 
caixa c/ 50 unid 9,60 28,80 JOCAR 

37 65 Capa p/ encadernação transparente – tamanho A4 0,37 24,05 LASSAN 

38 65 Capa p/ encadernação preta – tamanho A4 0,37 24,05 LASSAN 

39 04 
LIVRO PONTO, capa em papelão revestido em papel OFF-Set 120 g/m², 
miolo em papel alcalino para registro de frequência, 100 fls. Gramatura: 
capa 1.040 g/m², miolo 63 g/m², dimensões: 218x319mm. (unidade) 

15,42 61,68 SÃO DOMINGOS 
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Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado (R$) 

Valor Total 
Registrado (R$) Marca  

02 05 
Borracha branca, n.º 40, macia e suave, aplicável sobre diversos tipos de 
superfície e para qualquer graduação de grafite, apaga lápis e lapiseira, 

no tamanho 33x23x8mm. 
0,58 2,90 MERCUR 

03 15 
Caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, diâmetro ponta 
4 mm, não recarregável, gravado no corpo a marca do fabricante, nas 

cores amarela e vermelha. 
2,22 33,90 MASTERPRINT 

04 
12 Caixa c/ 10 Resmas de papel A 4 (210mmx297mm),  papel alcalino, 

gramatura 75g/m², multiuso,  aplicação em impressora laser e jato de 
tinta. 

161,80 1.941,60 AQUATRO 

05 10 

Caixa com 50 unidades de caneta esferográfica, cor azul, escrita grossa, 
corpo em material plástico transparente, sextavado, tampa 

ventilada,comprimento aproximado de 140mm, com um orifício lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plástico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio. 

43,17 431,70 BIC 

06 03 

Caixa com 50 unidades de caneta esferográfica, cor preta, escrita grossa, 
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa 

ventilada,comprimento aproximado de 140mm, com um orifício lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plástico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio. 

43,17 129,51 BIC 

07 03 Clips para papel, numero 1/0, em aço niquelado, formato paralelo, 
embalagem: caixa com 500 gr. 7,86 23,58 CHAPARRAU 

08 01 Clips para papel, numero 2/0, em aço niquelado, formato paralelo, 
embalagem: caixa com 500 gr. 7,86 7,86 CHAPARRAU 

10 05 
Cola bastão, em tubo plástico, não toxico, base giratória, formato 

cilindrico, peso líquido 40gr, composição máximo de 65% de água e 
mínimo de 14% vinilpirrolidinona, tampa hermética 

7,66 38,30 ACRILEX 

11 
02 Cola liquida branca escolar, material adesivo a base de p.v.a. aplicação 

papel, embalagem com no mínimo 40g. 
1,39 2,78 PIRATININGA 

12 100 Envelope saco, material papel kraft, medida 240x 340 mm, cor amarela, 
(unidades) 0,29 29,00 IPECOL 

13 300 Envelope de correspondência, material papel, cor branca, dimensões 114 
x 229 mm, mod. oficio.(unidades) 0,10 30,00 IPECOL 

15 
05 

fita adesiva 48mm de larg. e 45 m de comp. - transparente 
3,20 16,00 FITPEL 

16 01 fita adesiva dupla face 12mm de larg. e 30 m de comp. 3,88 3,88 FITPEL 

17 03 Fita adesiva 12 mm de larg. e 40 m de comp. - transparente 0,97 2,91 FITPEL 

19 02 Grampo grampeador, cobreado, pentes com 105 grampos, tamanho 
26/6, material metal. embalagem: caixa com 5000 unidades. 5,82 11,64 OFICE 

20 
10 Lápis com grafite preto para escrever, nº 2 0,68  6,80 LEO 

21 04 Livro ata, material papel alcalino, 100 folhas, gramatura 63g/m2, 297 x 
210mm, capa na cor preta. 12,59 50,36 SÃO DOMINGOS 

22 15 

Pasta arquivo, registrador tipo az, em papelão prensado, tamanho oficio, 
dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com 

variação de +/- 10 por cento, fecho metálico com alavanca de 
acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) 
rebites, prendedor em material metálico de boa resistência, orifício de 
manuseio revestido de material metálico e janela para identificação no 

dorso. 

9,51 142,65 MARCARI 

23 
15 Pasta molha dedo, para manuseio de papeis e papel moeda. embalagem 

com 12 g. 
2,52 37,80 KAZ 

24 03 Pen drive com capacidade mínima de 8 gb; 24,15 72,45 KROSS 

25 03 

Perfurador metálico, médio, para dois furos simultâneos com capacidade 
para perfurar no mínimo 40 folhas de papel 75g/m2, dimensões mínimas 
100x120x70 mm, em chapa de aço norma sae 1010/20 (base, alavanca, 

suporte), fosfatizada, pintura eletrostática, na cor preta. 

55,10 165,30 MASTER 

26 
18 Cartelas c/ 4 unid Pilha alcalina AA pequena. 6,69 120,42 ELGIN 

27 05 Pilha alcalina AAA (palito) 
cartela c/ 4 unid. 

9,70 48,50 ELGIN 

29 06 Régua transparente de 30 cm. 1,55 9,30 WALEU  

30 02 Tesoura, tamanho médio, para corte costura, sendo de primeira 
qualidade, com corpo em metal e cabo emborrachado. 12,51 25,02 CIS 

31 02 Tinta p/ carimbo base água, sem óleo, na cor azul, embalagem com 42 
ml. 7,95 15,90 RADEX 

35 50 Unidades caixa arquivo morto, de papelão reforçado. 36x24x15 cm 3,88 194,00 SC 

36 03 Grampos trilhos encadernadores metálicos, Tamanho (LxC) 1 x 18 cm, 
caixa c/ 50 unid 9,60 28,80 JOCAR 

37 65 Capa p/ encadernação transparente – tamanho A4 0,37 24,05 LASSAN 

38 65 Capa p/ encadernação preta – tamanho A4 0,37 24,05 LASSAN 

39 04 
LIVRO PONTO, capa em papelão revestido em papel OFF-Set 120 g/m², 
miolo em papel alcalino para registro de frequência, 100 fls. Gramatura: 
capa 1.040 g/m², miolo 63 g/m², dimensões: 218x319mm. (unidade) 

15,42 61,68 SÃO DOMINGOS 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado (R$) 

Valor Total 
Registrado (R$) Marca  

41 4 Estilete tipo largo, corpo plástico, lamina larga dividida, dimensões de 18 
x 105 mm, aplicação escritório. 2,38 9,52 MASTERPRINT 

42 
03 Pincel atômico 850, cor azul, (unidade). 3,01 9,03 COMPACTOR 

43 03 AGENDA 2017, Diária, Permanente, capa dura, formato 145 mm x 209 
mm, c/ 192 fls.  25,51 76,53 TILIBRA 

44 03 Porta lápis, clips e cartão em poliestireno duocolor preto. dimensões 250 
x 87 x 92cm. 12,13 36,39 ACRIMET 

 

 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 16 de Junho 
de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2016 

PARTES: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, Centro, em Cia-
norte - PR, e a empresa 
TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
76.659.507/0001-13, com sede na Avenida Paraná, 137, Centro, em Cianorte 
– PR. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial sob o nº 007/2016.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Expedien-
te, Processamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara Municipal 
de Cianorte.
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.129,33 (Dois mil, cento e vinte e nove reais e trinta e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.30.16.00 Material de expediente
3.3.90.30.17.00 Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.26.00 Material Elétrico e Eletrônico
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 15/08/2016
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 16 de junho 
de 2016.
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