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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 67/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, com fun-
damento na Lei nº 8.666/93, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e
CONSIDERANDO a Portaria nº 23/2016 que nomeou o Conselho Municipal de 
Planejamento e Gestão Territorial para o biênio 2016/2018;
CONSIDERANDO a necessidade de substituição de representante do Núcleo 
de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial em face de aposentadoria de ser-
vidor público municipal;
R E S O L V E
Art. 1º. Destituir do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial a 
Sra. Rosalice Ioshimi Uehara (suplente), nomeada como conselheira represen-
tante do Núcleo de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial.
Art. 2o. Nomear, em substituição à conselheira referida no artigo 1º desta Por-
taria, como conselheira suplente, a Sra. Angela Maria da Silva Santana para 
compor o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos nos termos da Portaria nº 23/2016.
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 29 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

D E C R E T O  Nº 104/16
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.797/16, 
de 29 de junho de 2016, 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$ 
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) para reforço da seguinte dotação 
do orçamento vigente:
13.00. Secretaria de Bem Estar Social
13.06. Fundo Municipal de Assistência Social
13.06.0824400192.104. Apoio para Entidades de Assistência Social
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 000).....................................R$17.700,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 000).....................................R$3.900,00
 Total...............................................................................R$21.600,00

 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os re-
cursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte 
dotação do orçamento em vigor:
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)..............................R$21.600,00
 Total................................................................................R$21.600,00
 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 29 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.785/16
Concede o Título de Cidadã Benemérita de Cianorte, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
 Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadã Benemérita de Cianorte 
à Sra. MERCEDES ESTURILHO PINTO, pela destacada atuação exemplar na 
vida pública e particular.
 Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão 
à conta de dotações próprias do Orçamento do Legislativo Municipal.
 Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 4.787/2016
Altera a classifi cação de Zoneamento de uso e Ocupação do Solo da via pública 
que especifi ca, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
 Art. 1º. A classifi cação de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
da Rua Tucano, trecho compreendido entre a Avenida Ipiranga e o lote 248, no 
Distrito de São Lourenço, constante na Lei Municipal nº 2.747/2006 de 10 de 
outubro de 2006, passa de ZRE-3 para ZCS-4.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.



Órgão Oficial Nº 0805                      Quinta-feira, 30 de Junho de 2016                                      Pág. 

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

2
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 4.794/16
FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍ-
PIO DE CIANORTE PARA A GESTÃO 2017 A 2020, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito do 
Município de Cianorte, sanciono a seguinte:
  L E I
Art. 1º. O Subsídio mensal do Prefeito do Município de Cianorte, Estado do 
Paraná, para a Gestão com início em 1º de janeiro de 2017 e término em 31 de 
dezembro de 2020, fica fixado no valor de R$ 20.649,82 (vinte mil, seiscentos e 
quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos).
Art. 2º. O subsídio mensal do Vice-Prefeito do Município de Cianorte fica fi-
xado no valor de R$ 6.391,02 (seis mil, trezentos e noventa e um reais e dois 
centavos).
Parágrafo único. Para efeito do disposto nos artigos anteriores, aplica-se o es-
tabelecido nos artigos 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da 
Constituição Federal.
Art. 3°. Aos subsídios de que trata esta Lei fica assegurada a recomposição do 
valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) ou outro que 
venha sucedê-lo, sempre na mesma data dos reajustes concedidos aos Servidores 
Públicos Municipais de Cianorte. 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2017.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 29 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.795/16
Fixa os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Cianorte para a Le-
gislatura 2017/2020, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte:
   L E I
Art. 1º. O Subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Cianorte, 
para a Legislatura com início em 1º de janeiro de 2.017 e término em 31 de de-
zembro do ano de 2.020, fica fixado no valor de R$ 6.308,97 (seis mil, trezentos 
e oito reais e noventa e sete centavos).
Art. 2º. Ao Presidente da Câmara Municipal de Cianorte é atribuído o subsídio 
mensal no valor de R$ 10.093,21 (dez mil, noventa e três reais e vinte e um 
centavos).
Art. 3º. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsí-
dios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 
7% (sete por cento), determinado para Municípios com população de até cem 
mil habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 
previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efeti-
vamente realizado no exercício anterior.
§ 1º. O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapas-
sar o montante de cinco por cento da receita do Município, conforme previsto no 
art. 29, VII, da Constituição Federal.
§ 2º. Aos subsídios de que trata esta Resolução fica assegurada a recomposição 
do valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) ou outro 
índice que venha sucedê-lo, sempre na mesma data dos reajustes concedidos aos 
Servidores Públicos Municipais de Cianorte.  
Art. 4º. Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2017.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 29 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.796/16
FIXA OS SUBSÍDIOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CIANORTE 
PARA A GESTÃO 2017 A 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito do 
Município de Cianorte, sanciono a seguinte:
  L E I
Art. 1º. Fica fixado em R$ 8.284,50 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais 
e cinquenta centavos), em parcela única, o valor dos subsídios dos Secretários 
Municipais de Cianorte para a gestão 2017 a 2020.

Parágrafo único – Aos Secretários Municipais ficam resguardados o direito ad-
quirido, as vantagens de natureza pessoal e a percepção de parcelas indeniza-
tórias.
Art. 2º. Aos subsídios de que trata esta Lei fica assegurada a recomposição do 
valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) ou outro que 
venha sucedê-lo, sempre na mesma data dos reajustes concedidos aos Servidores 
Públicos Municipais de Cianorte. 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2.017.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 29 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.801/2016
Altera o número de cargos em provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, 
e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

L                    E                    I
 Art. 1º. O número de cargos em provimento efetivo de Técnico em 
Enfermagem, constante no Anexo V, da Lei Municipal nº 1.344/91, passa a ser 
de 17 (dezessete).
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 29 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 66/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a necessidade de instituir comissão para o acompanhamento e 
apuração do resultado do procedimento licitatório que objetiva alienar diversos 
veículos de propriedade do Município de Cianorte;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear Comissão para o acompanhamento e apuração do resultado do 
procedimento licitatório na modalidade Leilão nº 01/2016, o qual objetiva alie-
nar veículos de propriedade do Município de Cianorte.
Paragrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes membros:
Presidente: Marcos Alberto Valério
Secretário: Leandro Folador
Membro: Gustavo Garcia
Leiloeiro: Gilberto Sohio Matuo
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de junho de 2016.
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PORTARIA 012/2016

ASSUNTO: APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONTRA-
TO 1008/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2015 EMPRESA: ANA C S 
FERREIRA – INFORMÁTICA ME
CNPJ: 17.731.487/0001-85
1 – Considerando que a empresa supra citada fora Contratada Conforme Contra-
to nº 1008/2015 da Licitação Pregão Eletrônico 256/2015, referente ao objeto: 
Aquisição de equipamentos de informática para o Quartel do Corpo de Bombei-
ros de Cianorte;
2 – Considerando que a empresa descumpriu o item 5.1 do referido contrato 
quanto ao prazo de entrega dos itens que compunham o mesmo, e que tal irre-
gularidade fora apurado em Processo Administrativo processado pelos membros 
da Portaria 012/2016; e
3 – Considerando que o Processo Administrativo obedeceu todos os requisitos 
legais, onde foi oferecido amplo direito à defesa.
DECIDO:
1 – Tendo em Vista a Comprovação de descumprimento do item 5.1 do Contrato 
1008/2015 referente ao Pregão 256/2015, na modalidade Eletrônico, onde a Re-
ferida empresa deixou de entregar os itens no prazo previsto no Contrato, sendo 
este atraso objeto de Processo Administrativo instruído pela Portaria 012/2016, 
decido pela Aplicação de Penalidade de: Suspensão de Participação em Licita-
ção e Impedimento de Contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
05(cinco) anos, à empresa: Ana C S Ferreira Informática - ME; 
2 – Lavra-se o Termo de Imposição de Penalidade, Publique-se, Comunique-se 
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à Empresa e Junta-se ao Processo Licitatório; e
3 – Cumpra-se.
É o Despacho.
Sala do Gabinete do Prefeito, aos 28 dias do mês de junho de 2016.
 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PORTARIA 007/2016

ASSUNTO: APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 332/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2015 
EMPRESA: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME. – 
CNPJ: 12.370.448/0001-86
1 – Considerando que a empresa supra citada fora vencedora de itens 3, 4, 5, 7 
e 26 da Licitação Pregão Presencial 159/2015, referente ao objeto: Aquisição de 
Material de Expediente e Suprimentos de Informática para o Corpo de Bombei-
ros de Cianorte; 
2 – Considerando que a empresa após várias tentativas efetuadas pelo Municí-
pio, Recusa-se a Assinar a Ata de Registro de Preços 332/2015, oriunda do Pre-
gão 159/2015, cuja recusa fora apurado em Processo Administrativo processado 
pelos membros da Portaria 007/2016; e
3 – Considerando que o Processo Administrativo obedeceu todos os requisitos 
legais, onde foi oferecido amplo direito à defesa.
DECIDO:
1 – Tendo em Vista a Comprovação de descumprimento de Cláusula Editalícia 
(Cláusula 9) do Pregão 159/2015, na modalidade Presencial, onde a Referida 
empresa recusou-se a assinar a Ata de Registro de Preços 332/2015, sendo que 
este descumprimento foi objeto de Processo Administrativo instruído pela Por-
taria 007/2016, decido pela Aplicação de Penalidade de: Suspensão de Partici-
pação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 05(cinco) anos, à empresa: Anderson Ferreira de Jesus Armari-
nhos - ME;
2 – Lavra-se o Termo de Imposição de Penalidade, Publique-se, Comunique-se 
à Empresa e Junta-se ao Processo Licitatório; e
3 – Cumpra-se.
É o Despacho.
Sala do Gabinete do Prefeito, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PORTARIA 008/2016

ASSUNTO: APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONTRA-
TO 946/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2015 EMPRESA: F. P. GARA-
LUZ – ME – CNPJ: 07.299.558/0001-69
1 – Considerando que a empresa supra citada fora Contratada Conforme Con-
trato nº 946/2015 da Licitação Pregão Presencial 66/2015, referente ao objeto: 
Aquisição de Material de Escritório;
2 – Considerando que a empresa após tentativas efetuadas pelo Município, re-
tardou a assinatura no citado Contrato, provocando um atraso injustificado da 
assinatura e que tal atraso configura descumprimento do Previsto no Edital, e 
que tal irregularidade fora apurado em Processo Administrativo processado pe-
los membros da Portaria 008/2016; e
3 – Considerando que o Processo Administrativo obedeceu todos os requisitos 
legais, onde foi oferecido amplo direito à defesa.
DECIDO:
1 – Tendo em Vista a Comprovação de descumprimento de Cláusula Editalí-
cia (Cláusula 9) do Pregão 66/2015, na modalidade Presencial, onde a Referida 
empresa atrasou injustificadamente (além do prazo legal de até cinco 05 dias) a 
assinatura do Contrato nº 946/2015, sendo este atraso objeto de Processo Admi-
nistrativo instruído pela Portaria 008/2016, decido pela Aplicação de Penalidade 
de: Suspensão de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 05(cinco) anos, à empresa: F. P. Garaluz 
- ME;
2 – Lavra-se o Termo de Imposição de Penalidade, Publique-se, Comunique-se 
à Empresa e Junta-se ao Processo Licitatório; e
3 – Cumpra-se.
É o Despacho.
Sala do Gabinete do Prefeito, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PORTARIA 009/2016

ASSUNTO: APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONTRA-

TO 820/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2015 EMPRESA: RENATO 
KLEM MOREIRA ME.
CNPJ: 20.877.498/0001-82
1 – Considerando que a empresa supra citada fora Contratada Conforme Con-
trato nº 820/2015 da Licitação Pregão Presencial 68/2015, referente ao objeto: 
Aquisição de Uniformes e EPIs para as colaboradoras das cozinhas das Escolas 
e CMEIs de Cianorte;
2 – Considerando que a empresa descumpriu o contrato, uma vez que, não 
efetuou a entrega do item constante no Contrato, e que tal irregularidade fora 
apurado em Processo Administrativo processado pelos membros da Portaria 
009/2016; e
3 – Considerando que o Processo Administrativo obedeceu todos os requisitos 
legais, onde foi oferecido amplo direito à defesa.
DECIDO:
1 – Tendo em Vista a Comprovação de descumprimento do item 5.1 do Contrato 
820/2015 referente ao Pregão 68/2015, na modalidade Presencial, onde a Re-
ferida empresa deixou de entregar o item descrito no Referido Contrato, sendo 
esta irregularidade objeto de Processo Administrativo instruído pela Portaria 
009/2016, decido pela Aplicação de Penalidade de: Suspensão de Participação 
em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 05(cinco) anos, à empresa: Renato Klem Moreira – ME.
2 – Lavra-se o Termo de Imposição de Penalidade, Publique-se, Comunique-se 
à Empresa e Junta-se ao Processo Licitatório; e
3 – Cumpra-se.
É o Despacho.
Sala do Gabinete do Prefeito, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

DESPACHO
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PORTARIA 013/2016

ASSUNTO: APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 
- EMPRESA: SEMER MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CIVIL, ELÉTRICA 
E HIDRÁULICA LTDA. - EPP CNPJ: 13.247.737/0001-55
1 – Considerando que a empresa supra citada participou da Licitação Pregão 
Presencial 92/2015, e que fora registrado itens de tal licitação com a referida 
empresa através da Ata de Registro de Preços nº 282/2015, referente ao objeto: 
Aquisição de Materiais e contratação de serviços de metalúrgica para manu-
tenção e reparos dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer;
2 – Considerando que a empresa após tentativas de contatos através de email 
e telefonemas efetuados pelo Município, não foram localizados responsáveis  
para proceder a assinatura do Contrato visando a aquisição de itens devidamente 
Registrados,  e que tal situação configura descumprimento do Previsto no Edital, 
bem como, à Legislação Vigente, sendo esta irregularidade apurado em Processo 
Administrativo processado pelos membros da Portaria 013/2016; e 
3 – Considerando que o Processo Administrativo obedeceu todos os requisitos 
legais, onde foi oferecido amplo direito à defesa.
DECIDO:
1 – Tendo em Vista a Comprovação de descumprimento de Cláusula Editalícia 
(Cláusula 9) do Pregão 92/2015, na modalidade Presencial, onde a  empresa não 
atendeu à Comunicação, tendo em vista a necessidade de assinatura de Contra-
to para aquisição de itens Registrado através da Ata de Registro de Preços nº 
282/2015, sendo esta situação objeto de Processo Administrativo instruído pela 
Portaria 013/2016, decido pela Aplicação de Penalidade de: Suspensão de Parti-
cipação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 05(cinco) anos, à empresa: Semer Manutenção e Reparação Civil, 
Elétrica e Hidráulica Ltda. EPP;
2 – Lavra-se o Termo de Imposição de Penalidade, Publique-se e Junta-se ao 
Processo Licitatório; e
3 – Cumpra-se.
É o Despacho.
Sala do Gabinete do Prefeito, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

EDITAL DE IMPOSIÇÃO DE SANÇAO ADMINISTRATIVA
Ref: Contrato nº 1008/2015, referente ao Pregão Eletrônico nº 256/2015

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
 A imposição de Penalidade de Suspensão de Participação em Lici-
tação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
05(cinco) anos à empresa: ANA C S FERREIRA – INFORMÁTICA ME CNPJ: 
17.731.487/0001-85, Apurado pelo Procedimento Administrativo realizado pela 
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Comissão nomeada pela Portaria 012/2016 que apurou infração contratual pela 
não entrega do item constante no Contrato 1008/2015 - com fulcro no Art. 7º da 
Lei Federal 10.520/2002 e artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 – Comporta-
mento Inidôneo ao Contrato 1008/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

EDITAL DE IMPOSIÇÃO DE SANÇAO ADMINISTRATIVA
Ref: Ata de Registro de Preços 332/2015, referente ao Pregão Presencial nº 
159/2015.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
 A imposição de Penalidade de Suspensão de Participação em Li-
citação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 05(cinco) anos à empresa: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARI-
NHOS ME. – CNPJ: 12.370.448/0001-86, Apurado pelo Procedimento Admi-
nistrativo realizado pela Comissão nomeada pela Portaria 007/2016 que apurou 
infração ao item 9.4 do Instrumento Convocatório Pregão 159/2015 (não assinar 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias contados da sua homologação) 
- com fulcro no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002 – Comportamento Inidôneo 
quanto ao Pregão 159/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

EDITAL DE IMPOSIÇÃO DE SANÇAO ADMINISTRATIVA
Ref: Contrato 946/2015, referente ao Pregão Presencial nº 66/2015.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
 A imposição de Penalidade de Suspensão de Participação em Lici-
tação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
05(cinco) anos à empresa: F. P. GARALUZ – ME, CNPJ: 07.299.558/0001-69, 
Apurado pelo Procedimento Administrativo realizado pela Comissão nomeada 
pela Portaria 008/2016 que apurou irregularidades na execução do Contrato 
946/2015, com fulcro no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002 – Comportamento 
Inidôneo quanto ao Pregão 66/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

EDITAL DE IMPOSIÇÃO DE SANÇAO ADMINISTRATIVA
Ref: Contrato nº 820/2015, referente ao Pregão Presencial nº 68/2015.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
 A imposição de Penalidade de Suspensão de Participação em Li-
citação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 05(cinco) anos à empresa: EMPRESA: RENATO KLEM MOREIRA ME. 
CNPJ: 20.877.498/0001-82, Apurado pelo Procedimento Administrativo reali-
zado pela Comissão nomeada pela Portaria 009/2016 que apurou infração con-
tratual pela não entrega do item constante no Contrato 820/2015 - com fulcro 
no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002 – Comportamento Inidôneo quanto ao 
Pregão 68/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

EDITAL DE IMPOSIÇÃO DE SANÇAO ADMINISTRATIVA
Ref: Ata de Registro de Preços 282/2015, referente ao Pregão Presencial nº 
92/2015.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
 A imposição de Penalidade de Suspensão de Participação em Lici-
tação e Impedimento de Contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
05(cinco) anos à empresa: SEMER MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CIVIL, 
ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - EPP CNPJ: 13.247.737/0001-55, Apu-
rado pelo Procedimento Administrativo realizado pela Comissão nomeada pela 
Portaria 013/2016 que apurou infração ao item 9.5 do Instrumento Convocatório 

Pregão 92/2015 (não assinar o Contrato no prazo de 05 dias) - com fulcro no Art. 
7º da Lei Federal 10.520/2002 – Comportamento Inidôneo quanto ao Pregão 
92/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 212/2016

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de cestos 
para lixo para o Projeto Técnico Social no Residencial Manoel Ruiz. Creden-
ciamento até as 8:00 horas do dia 15 de Julho de 2016 através do site www.
caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 15 de Julho 
de 2016; a abertura da sessão pública às 9:00 horas do dia 15 de Julho de 2016. 
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, 
em 29 de junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 213/2016

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de galões 
de tinta acrílica para as ações do Projeto Técnico Social no Residencial Manoel 
Ruiz. Credenciamento até as 8:30 horas do dia 15 de Julho de 2016 através do 
site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9:00 horas do dia 15 
de Julho de 2016; a abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 15 de Julho 
de 2016. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 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. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. 
Cianorte, em 29 de junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 214/2016

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de venti-
ladores, bicicletas e pistolas elétricas de pintura para o Projeto Técnico Social 
no Residencial Manoel Ruiz. Credenciamento até as 10:00 horas do dia 15 de 
Julho de 2016 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 11:00 horas do dia 15 de Julho de 2016; a abertura da sessão pública às 
15:00 horas do dia 15 de Julho de 2016. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 29 de junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 219/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de equipa-
mentos de análises clínicas para o CTA – Centro de Testagem e Aconselhamen-
to. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 18 de Julho de 2016 através do site 
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 18 de 
Julho de 2016; a abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 18 de Julho 
de 2016. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 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. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. 
Cianorte, em 29 de junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 220/2016

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios para o Pronto Atendimento Municipal. 
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 19 de Julho de 2016 através do site 
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9:00 horas do dia 19 de 
Julho de 2016; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 19 de Julho 
de 2016. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 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. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. 
Cianorte, em 29 de junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 215/2016

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 16:30 horas do 
dia 13 de Julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de análise tratamento de água no Distrito de Vidigal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 216/2016

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 14:30 horas do 
dia 14 de Julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de serviços 
especializados de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de 
passagens aéreas.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 217/2016

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 16:30 horas do 
dia 14 de Julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de vidros para 
Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 218/2016

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 15 de Julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de cimento, 
cal, cimento cola para manutenção e conservação de prédios públicos e obras 
públicas.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 72/2016 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 54/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.757,00 (Vinte e cinco mil setecentos e 
cinquenta e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de produtos de limpeza e 
equipamentos de proteção individual para lavanderia do Pronto 
Atendimento Municipal. 
Empresa: S.R. DUTRA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário  
Valor 
Total  

1 60 Pct 

acidulante em pó, neutralizador de resíduos alcalinos e de cloro 
residual em roupas. embalagem de 20kg. composição: metabissulfito 

de sódio. com validade mínima após a data de fabricação de 12 
meses, produto em conformidade com a resolução vigente anvisa/ms 

CLARAL 
UX 

R$ 
109,90 

R$ 
6.594,00 

2 60 Pct 

alvejante em pó, a base de cloro orgânico para remoção de manchas 
de sangue, medicamentos, alimentos entre outras em roupas com 

sujidade leve e pesada. embalagem de 20kg. composição: ácido 
tricloisocianúrico, alcalinizante, dispersante e carga. com validade 

mínima após a data de fabricação de 12 meses, produto em 
conformidade com a resolução vigente anvisa/ms. 

CLARAL 
UX 

R$ 
139,00 

R$ 
8.340,00 

4 30 UN 

avental de pvc laminado tipo frontal possui tamanho único com 
1,10m + ou – 5% de comprimento total, inteiramente confeccionado 
em material sintético tipo pvc laminado sem forro e sem costuras, 

possui tirantes para amarril e ajustes ao corpo do usuário na altura 
do pescoço e na cintura do mesmo material afixados ao avental por 

meio de solda eletrônica. tamanho único. 

ORIENT R$ 5,50 R$ 
165,00 

5 60 Pct 

detergente em pasta, para umectação e lavagem de roupas com 
sujidade pesada. embalagem de 20kg. composição: ácido alquil 
benzeno sulfônico linear, neutralizante, tensoativo não iônico, 

umectante, sequestrante, branqueador óptico, conservante e água. 
com validade mínima após a data de fabricação de 24 meses, 

produtos em conformidade com resolução vigente da anvisa/ms. 

CLARAL 
UX 

R$ 
127,00 

R$ 
7.620,00 

7 100 UN 

luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, clorinada, 
pinho reto com 33 cm de comprimento antiderrapante na palma, 

própria para uso em grupos químicos, detergentes, sabões, 
amoníacos e similares, com validade mínima de 05 anos contando 

apartir da data de fabricação. 

DANY R$ 7,00 R$ 
700,00 

8 1.000 UN 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com filtro, tripla 
proteção, hipoalergênica, atóxica, confeccionada em tela não tecido, 

com presilha para moldar o nariz, formato anatômico com prega 
central no sentido horizontal, proporcionando adequada cobertura do 

rosto e filtragem bacteriana no duplo sentido, embalada individual 
com data de validade, dados de identificação e procedência e registro 
no m. s., com validade mínima de 03 anos contando a partir da data 

de fabricação. 

DANY R$ 2,29 R$ 
2.290,00 

9 10 UN 
recepiente para diluição, com medidas, em peso (mínimo de 1kg), ml 

(mínimo de 1l), em polipropileno em alta resistência, conforme 
normas técnicas vigentes 

MODEN 
UTI R$ 4,80 R$ 48,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 73/2016 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 54/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 9.000,00 (Nove mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de produtos de limpeza e 
equipamentos de proteção individual para lavanderia do Pronto 
Atendimento Municipal. 
Empresa: EDSON PINHEIRO SOARES - 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  
Valor 
Total  

3 120 Pct 

amaciante de roupas, perfumado. embalagem de 20kg. composição: 
cloreto de cetil trimetil amônio, cloreto de alquil trimetiamônio, 

essência, branqueador óptico, corante, conservante e água. com 
validade mínima após a data de fabricação de 24 meses, produto em 

conformidade com a resolução vigente da anvisa/ms. 

BELA 
QUIMICA R$ 33,00 R$ 

3.960,00 

6 60 Pct 

detergente em pó para lavagem de roupas com sujidade leve a 
pesada, embalagem de 20kg. composição: ácido alquil benzeno 

sulfônico linear, alcalinizantes, dispernsante, branqueador óptico, 
carga e conservante, com validade mínima após a data de fabricação 

de 24 meses, produto em conformidade com resolução vigente 
anvisa/ms. 

MONOTAN 
LP77D R$ 84,00 R$ 

5.040,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 74/2016 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 30/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 386.871,50 (Trezentos e oitenta e seis mil 
oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar 
serviços de funilaria e outros reparos nos veículos utilizados para o 
transporte escolar. 
Empresa: LUIZ CARLOS DE AZEVEDO & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações (descrição completa dos veículos no Termo de Referência - 
Anexo IX do processo) 

Valor 
Unitário 

R$  
Valor Total  

R$ 

1 28 serviço de reparo de assoalho com solda de travessa de sustentação   
1.376,00  38.528,00 

2 15 serviço de solda em chassi de ônibus   
1.568,00  23.520,00 

3 400 serviço de solda em banco de veículos - passageiros e motorista   34,65  13.860,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 73/2016 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 54/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 9.000,00 (Nove mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de produtos de limpeza e 
equipamentos de proteção individual para lavanderia do Pronto 
Atendimento Municipal. 
Empresa: EDSON PINHEIRO SOARES - 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  
Valor 
Total  

3 120 Pct 

amaciante de roupas, perfumado. embalagem de 20kg. composição: 
cloreto de cetil trimetil amônio, cloreto de alquil trimetiamônio, 

essência, branqueador óptico, corante, conservante e água. com 
validade mínima após a data de fabricação de 24 meses, produto em 

conformidade com a resolução vigente da anvisa/ms. 

BELA 
QUIMICA R$ 33,00 R$ 

3.960,00 

6 60 Pct 

detergente em pó para lavagem de roupas com sujidade leve a 
pesada, embalagem de 20kg. composição: ácido alquil benzeno 

sulfônico linear, alcalinizantes, dispernsante, branqueador óptico, 
carga e conservante, com validade mínima após a data de fabricação 

de 24 meses, produto em conformidade com resolução vigente 
anvisa/ms. 

MONOTAN 
LP77D R$ 84,00 R$ 

5.040,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 74/2016 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 30/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 386.871,50 (Trezentos e oitenta e seis mil 
oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar 
serviços de funilaria e outros reparos nos veículos utilizados para o 
transporte escolar. 
Empresa: LUIZ CARLOS DE AZEVEDO & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações (descrição completa dos veículos no Termo de Referência - 
Anexo IX do processo) 

Valor 
Unitário 

R$  
Valor Total  

R$ 

1 28 serviço de reparo de assoalho com solda de travessa de sustentação   
1.376,00  38.528,00 

2 15 serviço de solda em chassi de ônibus   
1.568,00  23.520,00 

3 400 serviço de solda em banco de veículos - passageiros e motorista   34,65  13.860,00 

Item Qtde Especificações (descrição completa dos veículos no Termo de Referência - 
Anexo IX do processo) 

Valor 
Unitário 

R$  
Valor Total  

R$ 

4 61 serviço de reparo de ponteira de pára-choque em lata e fibra   338,00  20.618,00 
5 115 serviço de reparo em banco de fibra   335,00  38.525,00 

6 18 serviço de reparo de painel frontal com funilaria e  pintura em ônibus do 
transporte escolar 

  
1.538,00  27.684,00 

7 85 serviço de pintura em roda de ônibus   82,00  6.970,00 
8 33 serviço de reforma de para-choque de ônibus   520,00  17.160,00 

9 15 serviço de pintura do teto interno com troca de luminária em ônibus do 
transporte escolar. 

  
1.245,00  18.675,00 

10 16 serviços de recuperação em caixa de bateria em fibra em ônibus do 
transporte escolar   390,00  6.240,00 

11 34 serviços de vedação de assoalho em ônibus do transporte escolar   
1.075,00  36.550,00 

12 22 serviços de faixa lateral em ônibus do transporte escolar   
1.256,00  27.632,00 

13 62 serviços de calafetar janelas em ônibus do transporte escolar   416,00  25.792,00 

14 35 serviços de reparo em suporte de para-choque em ônibus do transporte 
escolar   299,00  10.465,00 

15 38 serviços de reparo em corrimão em ônibus do transporte escolar   255,00  9.690,00 
16 40 serviços de vedação do teto em ônibus do transporte escolar   577,00  23.080,00 
17 85 serviços de embuchamento de portas em ônibus do transporte escolar   356,50  30.302,50 
18 60 serviços de reparo em molduras dos faróis em ônibus do transporte escolar   193,00  11.580,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 75/2016 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 20/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de marmitex para os 
servidores da Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 500 Unidades de marmitex tamanho "g", (contendo: arroz, feijão, 
macarrão, salada, 03 (três) tipos de carne e 01 (uma) panqueca). 

Cheiro 
Verde R$ 11,00 R$ 

5.500,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 76/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 

Item Qtde Especificações (descrição completa dos veículos no Termo de Referência - 
Anexo IX do processo) 

Valor 
Unitário 

R$  
Valor Total  

R$ 

4 61 serviço de reparo de ponteira de pára-choque em lata e fibra   338,00  20.618,00 
5 115 serviço de reparo em banco de fibra   335,00  38.525,00 

6 18 serviço de reparo de painel frontal com funilaria e  pintura em ônibus do 
transporte escolar 

  
1.538,00  27.684,00 

7 85 serviço de pintura em roda de ônibus   82,00  6.970,00 
8 33 serviço de reforma de para-choque de ônibus   520,00  17.160,00 

9 15 serviço de pintura do teto interno com troca de luminária em ônibus do 
transporte escolar. 

  
1.245,00  18.675,00 

10 16 serviços de recuperação em caixa de bateria em fibra em ônibus do 
transporte escolar   390,00  6.240,00 

11 34 serviços de vedação de assoalho em ônibus do transporte escolar   
1.075,00  36.550,00 

12 22 serviços de faixa lateral em ônibus do transporte escolar   
1.256,00  27.632,00 

13 62 serviços de calafetar janelas em ônibus do transporte escolar   416,00  25.792,00 

14 35 serviços de reparo em suporte de para-choque em ônibus do transporte 
escolar   299,00  10.465,00 

15 38 serviços de reparo em corrimão em ônibus do transporte escolar   255,00  9.690,00 
16 40 serviços de vedação do teto em ônibus do transporte escolar   577,00  23.080,00 
17 85 serviços de embuchamento de portas em ônibus do transporte escolar   356,50  30.302,50 
18 60 serviços de reparo em molduras dos faróis em ônibus do transporte escolar   193,00  11.580,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 75/2016 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 20/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de marmitex para os 
servidores da Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 500 Unidades de marmitex tamanho "g", (contendo: arroz, feijão, 
macarrão, salada, 03 (três) tipos de carne e 01 (uma) panqueca). 

Cheiro 
Verde R$ 11,00 R$ 

5.500,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 76/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 

Item Qtde Especificações (descrição completa dos veículos no Termo de Referência - 
Anexo IX do processo) 

Valor 
Unitário 

R$  
Valor Total  

R$ 

4 61 serviço de reparo de ponteira de pára-choque em lata e fibra   338,00  20.618,00 
5 115 serviço de reparo em banco de fibra   335,00  38.525,00 

6 18 serviço de reparo de painel frontal com funilaria e  pintura em ônibus do 
transporte escolar 

  
1.538,00  27.684,00 

7 85 serviço de pintura em roda de ônibus   82,00  6.970,00 
8 33 serviço de reforma de para-choque de ônibus   520,00  17.160,00 

9 15 serviço de pintura do teto interno com troca de luminária em ônibus do 
transporte escolar. 

  
1.245,00  18.675,00 

10 16 serviços de recuperação em caixa de bateria em fibra em ônibus do 
transporte escolar   390,00  6.240,00 

11 34 serviços de vedação de assoalho em ônibus do transporte escolar   
1.075,00  36.550,00 

12 22 serviços de faixa lateral em ônibus do transporte escolar   
1.256,00  27.632,00 

13 62 serviços de calafetar janelas em ônibus do transporte escolar   416,00  25.792,00 

14 35 serviços de reparo em suporte de para-choque em ônibus do transporte 
escolar   299,00  10.465,00 

15 38 serviços de reparo em corrimão em ônibus do transporte escolar   255,00  9.690,00 
16 40 serviços de vedação do teto em ônibus do transporte escolar   577,00  23.080,00 
17 85 serviços de embuchamento de portas em ônibus do transporte escolar   356,50  30.302,50 
18 60 serviços de reparo em molduras dos faróis em ônibus do transporte escolar   193,00  11.580,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 75/2016 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 20/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de marmitex para os 
servidores da Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 500 Unidades de marmitex tamanho "g", (contendo: arroz, feijão, 
macarrão, salada, 03 (três) tipos de carne e 01 (uma) panqueca). 

Cheiro 
Verde R$ 11,00 R$ 

5.500,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 76/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 46/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 2.942,00 (Dois mil novecentos e quarenta e dois 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear 
para uso no Pronto Atendimento e itens para a distribuição gratuita do 
Programa Nascer em Cianorte. 
Empresa: ASSUNÇÃO E MORETTO 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 
Valor 
Total 

1 800 
unidade de aparelho de barbear, composto por 3 (três) lâminas 
paralelas, com fita lubrificante, cabeça móvel, capa protetora 

para cabeça. 
VITALMAX R$ 1,27 R$ 

1.016,00 

4 1.800 frasco com 100ml álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70% 
(70"gl), líquido. VICPHARMA R$ 1,07 R$ 

1.926,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 77/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 46/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.894,00 (Seis mil oitocentos e noventa e quatro 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear 
para uso no Pronto Atendimento e itens para a distribuição gratuita do 
Programa Nascer em Cianorte. 
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 1.800 pote de lenço umedecido para uso infantil com 75 unidades, não 
contém álcool, com loção hidratante, tamanho  18 cm  x 11 cm. 

LOLLY 
BABY R$ 2,40 R$ 

4.320,00 

5 1.800 unidade sabonete infantil glicerinado, com 90grs. 123 
BABY R$ 1,43 R$ 

2.574,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 78/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 46/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.754,00 (Cinco mil setecentos e cinquenta e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear 
para uso no Pronto Atendimento e itens para a distribuição gratuita do 
Programa Nascer em Cianorte. 
Empresa: E. ANIBAL & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

3 1.800 saboneteira infantil de polipropileno, portátil, com tampa, 
cor a definir.  PLASMONT R$ 2,78 R$ 

5.004,00 

6 500 caixa com 75 unidades haste flexível em plástico, contendo 
algodão nas duas pontas. 

BELLA 
COTON R$ 1,50 R$ 750,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 51/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 26.305,00 (Vinte e seis mil trezentos e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de 
horas técnicas para manutenção em impressoras e multifuncionais a laser e 
jato de tinta, calculadoras manuais, elétricas, eletrônicas, máquinas de 
escrever, copiadoras e relógios de pontos. 
Empresa: CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição – LOTE 01 Valor Unitário Valor Total 

1 50 película teflon impressora laser linha hp. R$ 63,00 R$ 3.150,00 
2 50 película metálica impressora laser linha hp. R$ 95,00 R$ 4.750,00 
3 50 pares buchas da unidade fusora das laser linha hp. R$ 40,00 R$ 2.000,00 
4 10 rolo de impressão linha hp. R$ 60,00 R$ 600,00 
5 50 picakp roller linha de impressora hp. R$ 40,00 R$ 2.000,00 
6 20 placa fonte de monitor lcd/led. R$ 115,00 R$ 2.300,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 78/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 46/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.754,00 (Cinco mil setecentos e cinquenta e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de aparelhos de barbear 
para uso no Pronto Atendimento e itens para a distribuição gratuita do 
Programa Nascer em Cianorte. 
Empresa: E. ANIBAL & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

3 1.800 saboneteira infantil de polipropileno, portátil, com tampa, 
cor a definir.  PLASMONT R$ 2,78 R$ 

5.004,00 

6 500 caixa com 75 unidades haste flexível em plástico, contendo 
algodão nas duas pontas. 

BELLA 
COTON R$ 1,50 R$ 750,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 51/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 26.305,00 (Vinte e seis mil trezentos e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de 
horas técnicas para manutenção em impressoras e multifuncionais a laser e 
jato de tinta, calculadoras manuais, elétricas, eletrônicas, máquinas de 
escrever, copiadoras e relógios de pontos. 
Empresa: CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição – LOTE 01 Valor Unitário Valor Total 

1 50 película teflon impressora laser linha hp. R$ 63,00 R$ 3.150,00 
2 50 película metálica impressora laser linha hp. R$ 95,00 R$ 4.750,00 
3 50 pares buchas da unidade fusora das laser linha hp. R$ 40,00 R$ 2.000,00 
4 10 rolo de impressão linha hp. R$ 60,00 R$ 600,00 
5 50 picakp roller linha de impressora hp. R$ 40,00 R$ 2.000,00 
6 20 placa fonte de monitor lcd/led. R$ 115,00 R$ 2.300,00 

Item Qtde Descrição – LOTE 01 Valor Unitário Valor Total 

7 100 

horas técnicas para prestação de serviços de manutenção em 
impressoras e multifuncionais laser e jato de tinta e monitores de 

lcd/led. a manutenção deve ser realizada conforme descrito no 
termo de referência. 

R$ 35,00 R$ 3.500,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE 01 R$ 18.300,00   
Item Qtde Descrição – LOTE 02 Valor Unitário Valor Total 

1 1 conversor tcp/ip relógio ponto eletrônico. R$ 330,00 R$ 330,00 
2 1 kit biométrico relógio ponto eletrônico. R$ 450,00 R$ 450,00 
3 3 bateria 6v 4,5 a para relógio ponto eletrônico. R$ 75,00 R$ 225,00 

4 100 
horas técnicas para prestação de serviços de manutenção em 

relógio ponto. a manutenção deve ser realizada conforme descrito 
no termo de referência. 

R$ 35,00 R$ 3.500,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE 02 R$ 4.505,00   
Item Qtde Descrição – LOTE 03 Valor Unitário Valor Total 

1 100 

horas técnicas para prestação de serviços de manutenção em 
calculadoras manuais, elétricas, eletrônicas, maquinas de 

escrever, maquinas de contabilidade, somadora, multiplicadoras 
manuais, elétricas e eletrônicas, mimeógrafos, gravadores de 

stencil, copiadoras. 
a manutenção deve ser realizada conforme descrito no termo de 

referência. 

R$ 35,00 R$ 3.500,00 

  VALOR TOTAL PARA O LOTE 03 R$ 3.500,00   

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 80/2016 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 47/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 146.073,58 (Cento e quarenta e seis mil setenta e 
três reais e cinquenta e oito centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e serviços de 
metalúrgica para manutenção e reparos dos ginásios e praças esportivas da 
Secretaria de Esportes e Lazer. 
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 30 Unid. 
porta em chapa 1,50mm com montantes em 

tubo 60x40x1,50mm de 0,80x2,10 mts 
completa. 

BELUCO R$ 510,00 R$ 15.300,00 

2 10 Unid. 
portão em chapa frizada 22 com montante em 

tubo 60x40x1,50mm de 4,00x2,00 mts 
completo. 

BELUCO R$ 1.189,90 R$ 11.899,00 

3 110 M² 
grade em tela artística malha 2,5mm com 

montante em cantoneira 7/8x1/8mm pintada 
e instalada. 

BELUCO R$ 117,90 R$ 12.969,00 

4 8 Unid. 
portão em chapa frizada 22 com montante em 

tubo 60x40x1,50mm de 2,50x2,10 mts 
completo. 

BELUCO R$ 769,00 R$ 6.152,00 

5 3 Unid. 
portão em chapa frizada 22 com montante em 

tubo 60x40x1,50mm de 3,20x3,00 mts 
completo. 

BELUCO R$ 1.574,00 R$ 4.722,00 

6 1.150 M² telha galvalume 0,50mm (m²). BIAZAM R$ 12,70 R$ 14.605,00 
7 650 M² telha galvalume 0,50mm pré-pintada (m²). BIAZAM R$ 16,49 R$ 10.718,50 

8 155 Metros calha em chapa galvanizada n°26 corte 
0,60cm (em metros). BELUCO R$ 21,25 R$ 3.293,75 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

9 215 Metros rufo em chapa galvanizada n°28 corte 0,60cm 
(em metros). BELUCO R$ 17,49 R$ 3.760,35 

10 141 M² janela basculante em cantoneira laminada 
7/8x1/8mm. BELUCO R$ 82,49 R$ 11.631,09 

11 121 M² janela de correr em perfil 50x25x1,20mm e 
cantoneira laminada 7/8x1/8. BELUCO R$ 127,49 R$ 15.426,29 

12 92 M² grade proteção em cantoneira laminada 
7/8x1/8mm e ferro redondo 3/8mm. BELUCO R$ 82,30 R$ 7.571,60 

13 4.750 M² mão de obra de revisão em cobertura metálica 
com todos os acessórios de fixação e vedação. BELUCO R$ 5,90 R$ 28.025,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 35/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de metros de tela de 
alambrado, postes de concreto, palanques e contratação de mão de obra 
para a instalação de telas. 
Empresa: TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total 

1 2.800 UN metros de tela para alambrado malha 9, fio 12 (fio 
2,76mm). Belgo R$ 8,00 R$ 

22.400,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 82/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 35/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 33.470,00 (Trinta e três mil quatrocentos e setenta 
reais). 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

9 215 Metros rufo em chapa galvanizada n°28 corte 0,60cm 
(em metros). BELUCO R$ 17,49 R$ 3.760,35 

10 141 M² janela basculante em cantoneira laminada 
7/8x1/8mm. BELUCO R$ 82,49 R$ 11.631,09 

11 121 M² janela de correr em perfil 50x25x1,20mm e 
cantoneira laminada 7/8x1/8. BELUCO R$ 127,49 R$ 15.426,29 

12 92 M² grade proteção em cantoneira laminada 
7/8x1/8mm e ferro redondo 3/8mm. BELUCO R$ 82,30 R$ 7.571,60 

13 4.750 M² mão de obra de revisão em cobertura metálica 
com todos os acessórios de fixação e vedação. BELUCO R$ 5,90 R$ 28.025,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 35/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de metros de tela de 
alambrado, postes de concreto, palanques e contratação de mão de obra 
para a instalação de telas. 
Empresa: TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total 

1 2.800 UN metros de tela para alambrado malha 9, fio 12 (fio 
2,76mm). Belgo R$ 8,00 R$ 

22.400,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 82/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 35/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 33.470,00 (Trinta e três mil quatrocentos e setenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de metros de tela de 
alambrado, postes de concreto, palanques e contratação de mão de obra 
para a instalação de telas. 
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total 

2 20 UN postes de concreto b-300 de 07 metros de altura. Beluco R$ 200,00 R$ 4.000,00 
3 200 UN palanques de concreto 8x10, com 3 metros de altura. Beluco R$ 22,00 R$ 4.400,00 
4 115 UN palanques esticador 15x14, com 3 metros de altura. Beluco R$ 50,00 R$ 5.750,00 

5 2.800 UN metros de mão de obra para instalação de tela de 
alambrado. Beluco R$ 6,90 R$ 19.320,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Abril de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 83/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 48/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 65.254,50 (Sessenta e cinco mil duzentos e 
cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tintas e materiais para 
pintura e conservação dos ginásios, quadras e campos esportivos da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: SULIAN ALANA SOARES - 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 
Valor 
Total 

2 200 UN 

tinta látex base d’água, lata de 18 litros, com 
certificado da abrafati,econômica, na cor branca, para 

demarcação das linhas dos campos de futebol e 
futebol suiço. 

HYDRONORTH R$ 93,80 R$ 
18.760,00 

3 250 UN tinta esmalte standard cores diversas,(com 
certificação da abrafati) galão com 3,6 litros. HYDRONORTH R$ 53,90 R$ 

13.475,00 

5 50 UN thiner, lata de 18 litros PETRUS R$ 
141,50 

R$ 
7.075,00 

6 40 UN água ráz 5 litros PETRUS R$ 44,90 R$ 
1.796,00 

7 150 UN lixa nº 80 ATLAS R$ 1,15 R$ 172,50 
8 50 UN palhas de aco, nº 01 VEJA R$ 1,00 R$ 50,00 

9 100 UN tinta para piso, lata de 18 litros, fabricante com 
certificado abrafati. HYDRONORTH R$ 

163,50 
R$ 

16.350,00 

10 40 UN tinta acrilica fosca premium cores diversas, (com 
certificação da abrafati), lata com 18 litros. HYDRONORTH R$ 

189,40 
R$ 

7.576,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Abril de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 84/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 48/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tintas e materiais para 
pintura e conservação dos ginásios, quadras e campos esportivos da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total 

4 70 UN tinta esmalte sintético a base d'agua, lata de 18 
litros, fornecedor com certificado abrafat. HYDRONORTH R$ 360,00 R$ 

25.200,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 185/2016 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 102/2016, 
homologado em 16/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para 
distribuição gratuita em eventos de educação ambiental, conforme termo 
de referência.  
Empresa: HIRATA UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS 
LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 500 

camiseta em malha fria pv (65% poliester, 35% viscose). manga curta, 
estampa frente e verso com tamanho 30x20, gola v, tamanho 12 a 

xxg, conforme modelo de estampa em anexo ao processo, da secretaria 
municipal de meio ambiente. 

FIBRA 
FIO R$ 19,00 R$ 

9.500,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 84/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 48/2016, 
homologado em 01/04/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tintas e materiais para 
pintura e conservação dos ginásios, quadras e campos esportivos da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total 

4 70 UN tinta esmalte sintético a base d'agua, lata de 18 
litros, fornecedor com certificado abrafat. HYDRONORTH R$ 360,00 R$ 

25.200,00 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 185/2016 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 102/2016, 
homologado em 16/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para 
distribuição gratuita em eventos de educação ambiental, conforme termo 
de referência.  
Empresa: HIRATA UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS 
LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 500 

camiseta em malha fria pv (65% poliester, 35% viscose). manga curta, 
estampa frente e verso com tamanho 30x20, gola v, tamanho 12 a 

xxg, conforme modelo de estampa em anexo ao processo, da secretaria 
municipal de meio ambiente. 

FIBRA 
FIO R$ 19,00 R$ 

9.500,00 

 
 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de junho de 2016.  
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 199/2016 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 155/2016, 
homologado em 23/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 124.000,00 (Cento e vinte e quatro mil reais). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha 
para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Unid. Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

1 Pct 35 

açúcar refinado de origem vegetal, 
constituido fundamentalmente por 

sacarose de cana-de-açúcar, aspecto 
sólido amorfo e cor branca com grãos 

finos de não definidos, não deverá 
empedrar, a embalagem do produto deve 

conter registro da data de fabricação, peso 
e validade estampado no rótulo, 

embalagem 5 kg. 

7,80 273,00 Alto alegre 

2 Pct 52 

arroz tipo 1, submetido a vapor sob 
pressão para facilitar e melhorar seu 

cozimento, a embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, peso 

e validade estampado no rótulo. 
embalagem 5kg. 

8,70 452,40 Ideal 

3 UN 25 

azeitona verde, embalagem de vidro 
contendo no rotulo a data de fabricacao, 

nao superior a 03 meses, data de 
vencimento e inspecao do ministerio da 

agricultura. embalagem com 500 gramas 
drenada. 

6,30 157,50 Zaeli 

4 UN 120 café torrado e moído, de primeira 
qualidade. embalagem com 500 gramas. 5,30 636,00 cianorte 

5 Cx. 40 

creme de leite - embalagem com peso 
aproximado de 300 (trezentos) gramas, 
origem animal, embalado em lata ou 

tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente. a 

embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto. atender as 

exigências do ministério da agricultura e 
dipoa, conforme portaria 369 de 

04/09/1997 e do regulamento da 
inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem animal. deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega.  

1,15 46,00 Italac 

6 Pte 42 

doce pastoso, diversos sabores, 
ingredientes: açucar, soro de leite, leite 
em pó integral, leite, amido modificado, 
gordura vegetal, corante de caramelo. 

1,70 71,40 Ciafrios 

estabilizante: citrato de sódio. redutor de 
acidez: bicarbonato de sódio. conservante: 
sorbato de potássio. não contém gluten. a 

embalagem do produto deve conter 
registro da data de fabricação, peso e 

validade estampado no rótulo. embalagem 
com 500 g. 

7 Lta 36 

ervilha em conserva - embalagem com 
peso aproximado de 200 (trezentos) 
gramas, reidratada, em conservam 

acondicionada em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, contendo 200g 
de peso liquido drenado. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega.  

1,10 39,60 Lar 

8 Lta 125 

extrato de tomate preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

semente, tolerância de 1% de açúcar e de 
5% de cloreto de sódio, isento de 

fermentação e não indicar processamento 
defeituoso, embalagem contendo registro 

de data de fabricação, peso e validade 
estampados no rótulo, embalagem com 

350 g. 

1,00 125,00 ciafrios 

9 Pct 20 

farinha de rosca tipo marrocos, 
embalagem contendo registro de data de 
fabricação, peso e validade estampado no 

rótulo, embalagem contendo 1kg. 

3,30 66,00 Zaeli 

10 Pct 12 

farinha de trigo especial sem fermento, 
embalada em sacos limpos, não violados, 
resistentes, contendo em sua embalagem 

dados de identificação, procedencia, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. validade mínima 
de 70 (setenta dias) a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 
da cnnpa. embalagem 5kg. 

7,80 93,60 Coamo 

11 UN 150 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, 
isento de sujeiras 3,50 525,00 Leduan 

12 Pct 20 

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, 
obtido de grãos sadios, coloração 

homogênea, ausência de matéria estranha 
e odores estranhos, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, prazo de validade mínimo 

de 6 meses, data de fabricação máxima de 
30 dias.  

1,00 20,00 Katuay 

13 Pct 230 

macarrão espaguete - pacote de 500g, 
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 de animais e vegetais, embalagem 
primária sacos de polietileno atóxico, 

resistentes, termossoldado, contendo peso 
líquido de 1kg, validade mínima de 8 

meses.   

1,15 264,50 Todeschini 

14 Pte 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com 
ovos e óleo vegetal, com adição de 

condimentos, substâncias comestíveis e 
sem corantes, de consistência cremosa, 

amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, 
isento de sujidades e seus ingredientes 
em perfeito estado de conservação, de 

acordo com a rdc n°276/2005. 
acondicionada em embalagem de 500g.  

1,65 66,00 purity 

15 Pte 32 

margarina - com 80% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos 

e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis - 
embalagem de polietileno leitoso e 

2,40 76,80 Coamo 

estabilizante: citrato de sódio. redutor de 
acidez: bicarbonato de sódio. conservante: 
sorbato de potássio. não contém gluten. a 

embalagem do produto deve conter 
registro da data de fabricação, peso e 

validade estampado no rótulo. embalagem 
com 500 g. 

7 Lta 36 

ervilha em conserva - embalagem com 
peso aproximado de 200 (trezentos) 
gramas, reidratada, em conservam 

acondicionada em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, contendo 200g 
de peso liquido drenado. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega.  

1,10 39,60 Lar 

8 Lta 125 

extrato de tomate preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

semente, tolerância de 1% de açúcar e de 
5% de cloreto de sódio, isento de 

fermentação e não indicar processamento 
defeituoso, embalagem contendo registro 

de data de fabricação, peso e validade 
estampados no rótulo, embalagem com 

350 g. 

1,00 125,00 ciafrios 

9 Pct 20 

farinha de rosca tipo marrocos, 
embalagem contendo registro de data de 
fabricação, peso e validade estampado no 

rótulo, embalagem contendo 1kg. 

3,30 66,00 Zaeli 

10 Pct 12 

farinha de trigo especial sem fermento, 
embalada em sacos limpos, não violados, 
resistentes, contendo em sua embalagem 

dados de identificação, procedencia, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. validade mínima 
de 70 (setenta dias) a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 
da cnnpa. embalagem 5kg. 

7,80 93,60 Coamo 

11 UN 150 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, 
isento de sujeiras 3,50 525,00 Leduan 

12 Pct 20 

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, 
obtido de grãos sadios, coloração 

homogênea, ausência de matéria estranha 
e odores estranhos, enriquecido com ferro 
e ácido fólico, prazo de validade mínimo 

de 6 meses, data de fabricação máxima de 
30 dias.  

1,00 20,00 Katuay 

13 Pct 230 

macarrão espaguete - pacote de 500g, 
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 de animais e vegetais, embalagem 
primária sacos de polietileno atóxico, 

resistentes, termossoldado, contendo peso 
líquido de 1kg, validade mínima de 8 

meses.   

1,15 264,50 Todeschini 

14 Pte 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com 
ovos e óleo vegetal, com adição de 

condimentos, substâncias comestíveis e 
sem corantes, de consistência cremosa, 

amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, 
isento de sujidades e seus ingredientes 
em perfeito estado de conservação, de 

acordo com a rdc n°276/2005. 
acondicionada em embalagem de 500g.  

1,65 66,00 purity 

15 Pte 32 

margarina - com 80% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos 

e deverão estar isentos de ranço e de 
outras características indesejáveis - 
embalagem de polietileno leitoso e 

2,40 76,80 Coamo 

resistente, apresentando vedação 
adequada. embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 

número de lote, deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir 

da data de entrega. com registro no 
ministério da agricultura, sif/dipoa. 

embalagem de 500grs.  

16 Lta 48 

milho verde em conserva _ acondicionado 
em recipiente de folha de flandres, 

íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. kg. 
registro no ms. de acordo com a nta 31 
(decreto 12.486/78); com peso liquido 

drenado de 200g.  

1,10 52,80 Lar 

17 UN 140 óleo de soja vegetal comestível, tipo 
refinado, embalagem com 900ml.  2,60 364,00 Cocamar 

18 Pct 12 

sal fino e iodado (contendo cloreto de 
sódio) - pacote de 1kg, iodato de potássio, 
anti-umectante, auui, conforme legislação 

vigente.  

0,75 9,00 União 

19 UN 78 

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. 

3,40 265,20 Piko 

20 Pct 64 

tempero completo contendo em sua 
composição: sal, cebola, alho, cebolinha, 

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. não 
contém glutem. a embalagem do produto 
deve conter registro de data de fabricação, 

peso e validade impressos no rótulo. 
embalagem 300 gramas. 

0,75 48,00 Ciafrios 

21 Frc 22 

vinagre - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas 
de álcool procedente principalmente de 

matérias agrícolas. padronizado, 
refiltrado, pasteurizado e envasado para a 

distribuição no comércio em geral. com 
acidez de 4,15%. embalagem 

plástica/garrafa pet, sem corantes, sem 
essências. e sem adição de açúcares. de 

acordo com a rdc n°276/2005. 
embalagem 500ml.  

0,90 19,80 Castelo 

22 Kg 45 

presunto de carne suína cozido - quilo, 
sem capa de gordura, fatiado no dia da 

entrega peça, a embalagem original deve 
ser a vácuo em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo, não violado, resistente, 
que garanta a integridade do produto até 
o momento do consumo, acondicionado 
em caixas lacradas. a embalagem deverá 

conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 

ministério da agricultura/sif/dipoa e 
carimbo de inspeção do sif. deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega. pesando 

aproximadamente fatias de 30g.  

22,40 1.008,00 Frimesa 

23 Kg 45 

queijo mussarela - quilo, 1ª qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em 

saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no ministério da 
agricultura/sif/dipoa e carimbo de 
inspeção do sif. o produto deverá 

17,30 778,50 oceanica 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. fatiado em lâminas 
de 30g.  

24 UN 360 

refrigerante contendo em sua composição: 
água gaseificada, açúcar, ácido cítrico, 
extrato de noz de cola, cafeína, corante 
caramelo, aroma natural do extrato da 

fruta, composição a cada 200ml: 79 a 85 
kcal(4%), registro no ministério da 
agricultura, sem adição de alcool, 

embalagem de 2 litros. a embalagem deve 
conter no rótulo o local e origem do 

produto e data de fabricação. 

2,25 810,00 Nova schin 

25 Cx. 380 

leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e 

reembalados em caixa de papelão com 12 
unidades. composição mínima por litro: 

valor energético 550 kcal, carboidratos 40 
gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a 
embalagem deve conter o registro no 
ministério da saúde, local de origem, 

peso, data de embalagem e validade do 
produto. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade. transportado em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, a carne não deverá 
estar congelada. 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 

28 Kg 160 

carne bovina coxão mole, cortada em bife 
com peso aproximado de 150 gr., 

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. 

16,80 2.688,00 Cezar 
carnes 

29 Kg 120 

carne bovina contra filé, 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. 

21,60 2.592,00 Cezar 
carnes 

30 Kg 90 

carne bovina posta vermelha, 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. 

18,20 1.638,00 Cezar 
carnes 

31 Kg 240 

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. 

5,79 1.389,60 Avenorte 

32 Kg 125 

carne suína bisteca, 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. 

10,50 1.312,50 Cezar 
carnes 

33 Kg 40 

pernil suíno com osso, 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. 

9,90 396,00 Cezar 
carnes 

34 Kg 35 
salsicha tipo viena apresentando sabor 
acentuado de defumação e condimentos 
característicos das salsichas típicas da 

4,40 154,00 copacol 
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apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. fatiado em lâminas 
de 30g.  

24 UN 360 

refrigerante contendo em sua composição: 
água gaseificada, açúcar, ácido cítrico, 
extrato de noz de cola, cafeína, corante 
caramelo, aroma natural do extrato da 

fruta, composição a cada 200ml: 79 a 85 
kcal(4%), registro no ministério da 
agricultura, sem adição de alcool, 

embalagem de 2 litros. a embalagem deve 
conter no rótulo o local e origem do 

produto e data de fabricação. 

2,25 810,00 Nova schin 

25 Cx. 380 

leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e 

reembalados em caixa de papelão com 12 
unidades. composição mínima por litro: 

valor energético 550 kcal, carboidratos 40 
gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a 
embalagem deve conter o registro no 
ministério da saúde, local de origem, 

peso, data de embalagem e validade do 
produto. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade. transportado em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, a carne não deverá 
estar congelada. 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 

28 Kg 160 

carne bovina coxão mole, cortada em bife 
com peso aproximado de 150 gr., 

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. 

16,80 2.688,00 Cezar 
carnes 

29 Kg 120 

carne bovina contra filé, 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. 

21,60 2.592,00 Cezar 
carnes 

30 Kg 90 

carne bovina posta vermelha, 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. 

18,20 1.638,00 Cezar 
carnes 

31 Kg 240 

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. 

5,79 1.389,60 Avenorte 

32 Kg 125 

carne suína bisteca, 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. 

10,50 1.312,50 Cezar 
carnes 

33 Kg 40 

pernil suíno com osso, 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. 

9,90 396,00 Cezar 
carnes 

34 Kg 35 
salsicha tipo viena apresentando sabor 
acentuado de defumação e condimentos 
característicos das salsichas típicas da 

4,40 154,00 copacol 

cidade de viena na áustria. não podendo 
ser enlatadas., entregues em embalagens 
que contenham especificados o local de 

origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, conforme 

legislação vigente. 

35 Kg 30 

linguiça defumada produzida com carne 
suína selecionada além de condimentos e 

temperos especiais para o processo de 
defumação, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, conforme legislação 

vigente. 

13,95 418,50 Frimesa 

36 Kg 20 

bacon defumado de barriga suína, 
contendo em sua composição: água, sal, 

conservador: nitrito de sódio, 
antioxidante: eritorbato de sódio, não deve 
conter glúten, entregues em mantas de 3 

kg, embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

produto, peso, data de embalagem e data 
de validade, conforme legislação vigente. 

18,20 364,00 Frimesa 

37 Kg 60 

filé de pescada congelada - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem, 
data de validade, a carne não pode estar 

amolecida ou com acúmulo de líquidos na 
embalagem, além disso, não deve 
apresentar extremidades secas ou 

amareladas, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, devendo estar 
congelada. 

15,90 954,00 Oceânica 

38 UN 960 

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. 

0,58 556,80 Cristal 

39 UN 28 

abacaxi tamanho médio, produto livre de 
odor desagradável, podridões, 

queimaduras de sol, manchas anormais, 
batidas ou rachaduras, exsudação e 

ataque de insetos, sendo que as folhas da 
coroa devem estar verdes e erguidas. 

3,30 92,40 Bela vista 

40 Mç 32 

acelga - produto com textura crocante e 
sabor doce com folhas verdes e de cores 

vivas sem escurecimentos ou 
amarelamentos, sem buracos, hastes 

frescas em maços de no mínimo 400 gr. 

4,00 128,00 Bela vista 

41 UN 60 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, 
tamanho e coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvida, firme e intacta, 
isenta de material terroso e unidade 
externa anormal, livre de resíduos de 

fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos 

do manuseio e transporte de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

1,29 77,40 Bela vista 

42 Pct 10 

alho - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, 
classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima qualidade, 
sem defeitos, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da 

portaria cvs 006/99 de 10/03/99.  

11,60 116,00 Rei do alho 

43 Kg 120 

banana caturra - produto com bom 
aspecto e aroma característico, casca bem 

amarela de aspecto firme e sem partes 
moles ou machucadas. com maturação 

média. 

1,85 222,00 Bela vista 

44 Kg 32 

batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

fresca, compacta e firme, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos fisicos 

oriundos do manuseio e transporte, 
devendo ser bem desenvolvida, de colheita 

recente. 

1,79 57,28 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de polietileno 

transparente, sem folhas, primeira, 
bulbos de tamanhos médios, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 

corpos estranhos ou terra aderida à 
superfície de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 

brócolis - produto com cabeças de 
coloração verde escura, firmes, 

compactas, com granulação fina e sem 
sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

graúda, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

cenoura -  pacote de 1 quilo, embalados 
em sacos de polietileno transparente 
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 
006/99 de 10/03/99. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, 

brilhantes, firmes e sem áreas escuras e 
sem folhas murchas, sendo que as folhas 

externas devem apresentar coloração 
verde mais escuro que as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas 
de cor branca ou creme, sem manchas 
escuras, pois ao contrário demonstram 
estarem queimadas ou com fungos, se 

envolvidas pelas folhas, estas devem estar 
verdes e sem sinais de estarem murchas. 

3,90 175,50 Bela vista 

52 Kg 280 

laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão 
dos dedos, de coloração de acordo com a 

variedade. 

0,98 274,40 Bela vista 

53 Kg 80 

maçã nacional - produto de coloração 
viva, firme e pesada em relação ao 

tamanho, de casca lisa, sem depressões 
ou machucados, tamanho médio de 

primeira qualidade. 

3,70 296,00 Bela vista 

54 Kg 60 

mamão comercial - produto sem 
manchas, flacidez, exsudação ou lesões; 

tamanho médio e grau médio de 
amadurecimento, tonalidade amarelo 

alaranjado e exalando um suave aroma 
característico. 

2,70 162,00 Bela vista 

55 Kg 90 
melancia - produto com casca firme, 

lustrosa e sem manchas escuras, deve ser 
pesada em relação ao volume. 

1,10 99,00 Bela vista 

56 Dz 150 

ovos branco - de galinha, grande e isento 
sujidades, fungos e substancias tóxicas, 

acondicionados em embalagem 
apropriada, embalagens que contenham 

especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data 

de validade. 

3,50 525,00 Bela vista 

57 Kg 18 

pimentão verde - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de 
primeira qualidade, apresentando 

tamanho e conformação uniformes, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio, e suas condições deverão estar 
de acordo com a norma técnica de 

alimentação.  

2,30 41,40 Bela vista 

58 UN 75 repolho extra - unidade (cabeça), sem 2,70 202,50 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de polietileno 

transparente, sem folhas, primeira, 
bulbos de tamanhos médios, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 

corpos estranhos ou terra aderida à 
superfície de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 

brócolis - produto com cabeças de 
coloração verde escura, firmes, 

compactas, com granulação fina e sem 
sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

graúda, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

cenoura -  pacote de 1 quilo, embalados 
em sacos de polietileno transparente 
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 
006/99 de 10/03/99. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, 

brilhantes, firmes e sem áreas escuras e 
sem folhas murchas, sendo que as folhas 

externas devem apresentar coloração 
verde mais escuro que as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas 
de cor branca ou creme, sem manchas 
escuras, pois ao contrário demonstram 
estarem queimadas ou com fungos, se 

envolvidas pelas folhas, estas devem estar 
verdes e sem sinais de estarem murchas. 

3,90 175,50 Bela vista 

52 Kg 280 

laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão 
dos dedos, de coloração de acordo com a 

variedade. 

0,98 274,40 Bela vista 

53 Kg 80 

maçã nacional - produto de coloração 
viva, firme e pesada em relação ao 

tamanho, de casca lisa, sem depressões 
ou machucados, tamanho médio de 

primeira qualidade. 

3,70 296,00 Bela vista 

54 Kg 60 

mamão comercial - produto sem 
manchas, flacidez, exsudação ou lesões; 

tamanho médio e grau médio de 
amadurecimento, tonalidade amarelo 

alaranjado e exalando um suave aroma 
característico. 

2,70 162,00 Bela vista 

55 Kg 90 
melancia - produto com casca firme, 

lustrosa e sem manchas escuras, deve ser 
pesada em relação ao volume. 

1,10 99,00 Bela vista 

56 Dz 150 

ovos branco - de galinha, grande e isento 
sujidades, fungos e substancias tóxicas, 

acondicionados em embalagem 
apropriada, embalagens que contenham 

especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data 

de validade. 

3,50 525,00 Bela vista 

57 Kg 18 

pimentão verde - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de 
primeira qualidade, apresentando 

tamanho e conformação uniformes, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio, e suas condições deverão estar 
de acordo com a norma técnica de 

alimentação.  

2,30 41,40 Bela vista 

58 UN 75 repolho extra - unidade (cabeça), sem 2,70 202,50 Bela vista 

defeitos que afetem sua aparência, 
embalados em sacos de polietileno 

transparente, a unidade deverá estar 
limpa, sem folhas velhas, ou seja, a 
cabeça deverá estar com suas folhas 
firmes na formação, deverá ser bem 

formado, sem defeitos, com folhas verdes 
claras sem traços de descoloração 
turgescente, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, 

deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 

10/03/99.  

59 Mç 50 

rúcula: produtos sãos, limpos e de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes, sem traços de descoloração e 
turgescência, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. (unidade - pés).  

2,10 105,00 Bela vista 

60 Kg 90 

tomate  santa cruz -   de médio 
amadurecimento, firme, íntegro, sem 

manchas, batidas e esfolões, coloração 
uniforme, entregues em caixas de madeira 

ou plastico. 

3,00 270,00 Bela vista 

61 Kg 35 

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. 

5,50 192,50 Bela vista 

62 Kg 40 vagem comprida - produto deve ser firme 
de pontas verdes e sem machucados. 8,95 358,00 Bela vista 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de junho de 2016.  
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 201/2016 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 157/2016, 
homologado em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 80.280,70 (Oitenta mil duzentos e oitenta reais e 
setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e pequenos reparos em edificações da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Empresa: D. A. VANETI SANTOS - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1.500 M² aplicação de emboço em paredes e muros 4,98 7.470,00 

2 1.400 M² chapisco em paredes e muros 4,69 6.566,00 

3 1.200 M² assentamento de lajotas em muros e paredes 15,51 18.612,00 

4 900 M² reparos em pisos e azulejos 9,99 8.991,00 

5 1.100 M² demolição de calçamento 4,99 5.489,00 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

6 800 M² preparação de terreno e aplicação de calçamento desempenado 8,49 6.792,00 

7 350 M² retirada de rebocos em paredes de alvenaria 4,44 1.554,00 

8 450 
Metro linear corte de paredes e pisos para passagem de tubulações com 

envelopamento 
6,49 2.920,50 

9 180 Reparo em caixas de passagem de alvenaria em geral 39,99 7.198,20 

10 300 
Metro linear reparo e substituição em canaletas e coletores de água pluvial 

com retirada e assentamento de grelha 
18,99 5.697,00 

11 900 M² reparo e manutenção em coberturas 9,99 8.991,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 207/2016 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 161/2016, 
homologado em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 622,50 (Seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de 
chave, amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e 
cadeados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.  
Empresa: AMERICORINEU ROMALHO MANZANI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 60 Serviço de cópia de chave plana de aluminio R$ 3,65 R$ 
219,00 

9 10 Porta Cadeado R$ 4,40 R$ 44,00 

12 50 serviço de amolar tesoura R$ 5,99 R$ 
299,50 

13 6 Serviços de cópia de chave sem chip de codificação, para os automóveis VW, 
Chevrolet, e Fiat (com aplicação de matéria prima). R$ 10,00 R$ 60,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
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Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

6 800 M² preparação de terreno e aplicação de calçamento desempenado 8,49 6.792,00 

7 350 M² retirada de rebocos em paredes de alvenaria 4,44 1.554,00 

8 450 
Metro linear corte de paredes e pisos para passagem de tubulações com 

envelopamento 
6,49 2.920,50 

9 180 Reparo em caixas de passagem de alvenaria em geral 39,99 7.198,20 

10 300 
Metro linear reparo e substituição em canaletas e coletores de água pluvial 

com retirada e assentamento de grelha 
18,99 5.697,00 

11 900 M² reparo e manutenção em coberturas 9,99 8.991,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 207/2016 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 161/2016, 
homologado em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 622,50 (Seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de 
chave, amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e 
cadeados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.  
Empresa: AMERICORINEU ROMALHO MANZANI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 60 Serviço de cópia de chave plana de aluminio R$ 3,65 R$ 
219,00 

9 10 Porta Cadeado R$ 4,40 R$ 44,00 

12 50 serviço de amolar tesoura R$ 5,99 R$ 
299,50 

13 6 Serviços de cópia de chave sem chip de codificação, para os automóveis VW, 
Chevrolet, e Fiat (com aplicação de matéria prima). R$ 10,00 R$ 60,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 711/2016 - 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 o BANCO DO BRASIL S.A., com sede à Setor Bancário 
Sul, Quadra 01, Bloco G, 24º andar (parte), Asa Sul – Brasília, Distrito Federal, 
CEP 70073-901, inscrita no CNPJ nº 00.000.000./0001-91.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Ine-
xigibilidade nº 64/2016.
OBJETO: Contratação do Banco do Brasil S.A. para a prestação de serviços de 
pagamentos de tarifas bancárias por intermédio de suas agências.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.853,05 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 712/2016 - 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 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA-
DORA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ar-
gentina, 645, Jardim das Américas, CEP 85.502-040, na cidade de Pato Branco, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.386.283/0001-13.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 309/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos usuários da 
rede básica de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
16.000,00 (Dezesseis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 775/2016 - 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 CASA DAS FECHADURAS BOLINHA 
LTDA - EPP, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua Uberaba, 
35, Zona 03, CEP 87.209-046, telefone (44) 3631-6366, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.139.005/0001-50. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 40/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de serviços de chaveiro para Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.966,00 (Seis mil novecentos e sessenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 776/2016 - 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 M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida América 5280, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.008.701/0001-16. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 124/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de buffet (coffee 
break) e marmitex para diversos seminários, cursos e formações da SMEC – 
COM RESERVA DE COTA.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
72.834,00 (Setenta e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 779/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A P FERRAREZE COMERCIO - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 772, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-2053, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 11.489.046/0001-32. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 113/2016.
OBJETO: Aquisição de ventiladores de parede para a manutenção das escolas 
municipais, centros de educação infantil e Divisão de Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
28.000,00 (Vinte e oito mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 790/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jordão, 402, CEP 
87.200-000, telefone (44) 8811-8620, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.199.454/0001-97. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 26/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de plantio e replantio de grama tipo Mato 
Grosso, além de serviços com caminhão auto fossa.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
25.470,00 (Vinte e cinco mil quatrocentos e setenta reais).

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N º 735/2016 - LCT-PMC 

PARTES: 
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa P. PAULINO PRODUÇÕES E EVENTOS 
EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Professor 
Ethanil Bento de Assis, 295, Jardim Santa Nilce, CEP 87302-270, na cidade de 
Campo Mourão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
09.512.755/0001-40. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão Presencial nº 137/2016. 
OBJETO: Contratação de empresa para locação de Som, Palco, Iluminação, 
Cenário e Gerador para atender os artistas que farão shows no Centro de 
Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as festividades em comemoração ao 63º 
Aniversário de Cianorte, que acontecerá entre os dias 23 a 31 de Julho do 
corrente ano. 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário Valor Total 

5 1 UN locação de gerador de energia de 260 kva, para ser utilizado entre os dias 
23 a 31 de Julho do corrente ano. 

R$ 
11.650,00 

R$ 
11.650,00 

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.650,00 (Onze mil seiscentos e cinquenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016.  

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 792/2016 - 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 SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 223, lote 
981 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-8296, na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, CEP 87.209-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.198.685/0001-71. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 72/2016.
OBJETO: Aquisição de peças, óleos lubrificantes e contratação de serviços para 
a manutenção dos tratores agrícolas, pá carregadeira, motoniveladora, retroesca-
vadeira, mini carregadeira, trator agrícola, caçamba basculante e coletor de lixo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.667,78 (Dez mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 793/2016 - 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 SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 223, lote 
981 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-8296, na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, CEP 87.209-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.198.685/0001-71. 
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$ 
24.943,91 (Vinte e quatro mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e 
um centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 795/2016 - 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 S.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, à Avenida Piauí, 690, CEP 87.209-060, telefone (44) 3631-5544, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 82.449.943/0001-60. 
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$ 
17.089,68 (Dezessete mil oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 64/2016 - Processo 268/2016

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-

feridas por lei, torna público que contratou o BANCO DO BRASIL S.A. para a 
prestação de serviços de pagamentos de tarifas bancárias por intermédio de suas 
agências, pelo valor de R$ 2.853,05 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais 
e cinco centavos), mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fun-
damento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 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 
102/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 178/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para distribuição gratuita 
em eventos de educação ambiental, conforme termo de referência.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa HIRATA UNIFORMES 
E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME como vencedora do item único, no 
valor total de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de Junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

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 
155/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 248/2016, concernente ao 
Registro de Preços para a Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa 
e cozinha para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa Sidnei Aparecido Chia-
reli & Cia Ltda Epp como vencedora dos itens 01 ao 62 no valor total de R$ 
25.174,88 (vinte e cinco mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta e oito 
centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

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 
157/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 250/2016, concernente ao 
Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção e pequenos reparos em edificações da Secretaria Municipal de Saú-
de.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa D. A. VANETI SAN-
TOS - ME como vencedora dos itens 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 no 
valor total de R$ 80.280,70 (Oitenta mil duzentos e oitenta reais e setenta cen-
tavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de Junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

TERMO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO
TERMO DE RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 137/2016 FIRMA-
DO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ORIUNDO 
DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 174/2015.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede à Praça da República no 100, inscrita no 
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
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Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91.

CONTRATADO: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Al-
mirante Gonçalves, 2247, Bairro Água Verde, CEP 80250-150, telefone (41) 
2141-4100, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 
75.014.167/0001-00.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
RESCISÃO: A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no 
art. 78, inciso XVII e art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administra-
ção segundo o dispositivo retromencionado. 
Ficam rescindidas as quantidades informadas abaixo:
A presente rescisão faz cessar imediatamente, todos os efeitos, direitos e obri-
gações futuras. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 207/2016 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 161/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 622,50 (Seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta cen-
tavos).
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de chave, 
amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e cadeados para 
a Secretaria Municipal de Bem Estar Social. 
Empresa: AMERICORINEU ROMALHO MANZANI - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
06 de Abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de Fevereiro de 
2014.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 13 
de julho de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: ENFERMEIRO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
SABRINA ANDREASSI GARCIA   26º

 

 
Item Qtde Descrição Vlr. Unit. Valr. Total 
03 14.800 Aciclovir comprimido 200mg. 0,10 1.480,00 

 

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 (fotocopia) 
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 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

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

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

Cianorte, 30 de Junho de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 764/2016-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 64/2016 de 21/06/2016, da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora municipal ANITA RAFAELA CAR-
VALHO DE ANDRADE DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de 
ASSESSORA DE AÇÃO CULTURAL, a partir de 01 de julho 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 28 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 768/2016-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 8917, de 29/06/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido o servidor municipal LEODORO FRANCISCO 
DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE 
MEIO AMBIENTE, a partir de 01 de julho 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 30 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 773/2016-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 8971, de 30/06/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido o servidor municipal GILBERTO JOSÉ DA 
SILVA, do cargo de provimento em comissão de ADMINISTRADOR DISTRI-
TAL DE SÃO LOURENÇO, a partir de 01 de julho 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 30 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 774/2016-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 8528, de 22/06/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- CONCEDER, ao servidor público municipal SILVIO FERNANDES, 

 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 60 Serviço de cópia de chave plana de aluminio R$ 3,65 R$ 
219,00 

9 10 Porta Cadeado R$ 4,40 R$ 44,00 

12 50 serviço de amolar tesoura R$ 5,99 R$ 
299,50 

13 6 Serviços de cópia de chave sem chip de codificação, para os automóveis VW, 
Chevrolet, e Fiat (com aplicação de matéria prima). R$ 10,00 R$ 60,00 

 

 

 

 
 

 
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 (fotocopia) 
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 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

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

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
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ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, licença 
para concorrer mandato eletivo nas eleições municipais deste ano, com base 
no Artigo 144, da Lei Municipal nº 1.267/90, no período de 02/07/2016 à 
02/10/2016.
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 30 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 775/2016-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 7525, de 01/06/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- CONCEDER, ao servidor público municipal LUIZ WALTER DOS 
SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, 
licença para concorrer mandato eletivo nas eleições municipais deste ano, com 
base no Artigo 144, da Lei Municipal nº 1.267/90, no período de 02/07/2016 à 
02/10/2016.
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 30 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 776/2016-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 8808, de 28/06/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- CONCEDER, ao servidor público municipal HONORIO MARQUES 
RAMOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, licença para 
concorrer mandato eletivo nas eleições municipais deste ano, com base no Arti-
go 144, da Lei Municipal nº 1.267/90, no período de 02/07/2016 à 02/10/2016.
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 30 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 779/2016-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 8437, de 20/06/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- CONCEDER, ao servidor público municipal LANNE VICENTIN MA-
GALHÃES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Dentista, licença para 
concorrer mandato eletivo nas eleições municipais deste ano, com base no Arti-
go 144, da Lei Municipal nº 1.267/90, no período de 02/07/2016 à 02/10/2016.
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 30 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 780/2016-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 8804, de 28/06/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- CONCEDER, a servidora pública municipal VILMA RODRIGUES 
VALENTE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, 
licença para concorrer mandato eletivo nas eleições municipais deste ano, com 

Secretaria de Finanças

base no Artigo 144, da Lei Municipal nº 1.267/90, no período de 02/07/2016 à 
02/10/2016.
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 30 de Junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 23/2016/PMC/CIANORTE – / CIANOR-
TE ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL E ESPORTE - CAFE

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de Direito Pú-
blico Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.309.806/0001-28. TOMADORA: 
ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL E ESPORTE - CAFE, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 07.352.030/0001-06. OBJETO: Constitui 
objeto deste Convênio a conjugação de esforços entre o Município e o Cianorte 
Associação de Futsal e Esportes – Café para o fomento da prática desportiva, o 
incentivo a cultura da atividade física, o intercâmbio esportivo e a representa-
ção do esporte municipal nos campeonatos Municipais, Regionais e Torneiros 
Oficiais. VALOR: O Município repassará à Entidade recursos financeiro, no 
montante de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), em 03 (três) parcelas 
mensais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.001.2781200172.080.3.3.50.41.0
0.00. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2016. DATA DA ASSINATURA: 30 
de Junho de 2016. LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal Nº 4.626/15, de 02 
de setembro de 2015. PREFEITO: CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3 
SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91. PRESIDENTE: EMERSON 
HIDEYUKI NISHIMURA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 
nº 3.445.909-6 SSP/PR e inscrito no CPF: nº 698.159.419-68.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 02/2016 PMC/AS-
SOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CIANORTE – ACIC, 
COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.704/15, DE 15 DE 

DEZEMBRO 2015.
CONVENENTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100, inscrito no 
CNPJ sob o nº 76.309.806/0001-28, neste ato, devidamente representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, brasilei-
ro, casado, empresário em pleno exercício de seu mandato e funções, residente 
e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade 
nº 1.554.531-3/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº 258.569.019-91 e 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CIANORTE – ACIC, 
Inscrita no CNPJ. sob o nº 75.376.400/0001-03, estabelecida na Avenida Santa 
Catarina, 683, neste Município, doravante denominada TOMADORA, represen-
tada neste ato por seu Presidente, Senhor JOÃO CARLOS TESTA, brasileiro, 
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3.145.966-4 SSP/PR e 
inscrito no CPF: nº 489.572.759-91.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Municipal nº 4.704/15, de 15 de dezembro de 2015, pu-
blicada em 02 de fevereiro de 2016, Edição nº 706, no www.cianorte.pr.gov.br/
orgaooficial do Município, resolvem ambas as partes realizar uma redução no 
valor de R$ 50.000,0 (Cinquenta Mil Reais), na Contribuição Financeira da As-
sociação Comercial e Industrial de Cianorte – ACIC, devido ajustes na execução 
das campanhas promocionais.
Parágrafo Único: O Município repassará à Entidade, recursos financeiros para 
que a mesma fomente e fortaleça o comércio local, principalmente no que diz 
respeito ao aprimoramento e orientações das ações consistentes na divulgação 
de informações ligadas ao trabalho: Apoiar a qualificação profissional, em con-
sonância com as diretrizes vigentes. Articular com as instituições públicas e 
privadas, obtenção de parcerias para capacitações e trocas de informações que 
fomente o desenvolvimento de economia local, conforme consta no Plano de 
Trabalho em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO
Os recursos já reduzidos na Contribuição Financeira totalizará o valor de: R$ 
185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais) e serão repassados de acordo 
com o Plano de Aplicação, anexo a este Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RATIFICAÇÕES
Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
vênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO                JOÃO CARLOS TESTA
                      PREFEITO                                 PRESIDENTE                                 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 01/2016 PMC/AS-
SOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES E DO VESTUÁ-

RIO DE CIANORTE – ASCONVESTE, COM FUNDAMENTO NA LEI 
MUNICIPAL Nº 4.798/16, DE 28 DE JUNHO 2016.

CONVENENTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100, inscrito no 
CNPJ sob o nº 76.309.806/0001-28, neste ato, devidamente representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, brasilei-
ro, casado, empresário em pleno exercício de seu mandato e funções, residente 
e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade 
nº 1.554.531-3/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº 258.569.019-91 e 
ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES E DO VESTUÁRIO 
DE CIANORTE – ASCONVESTE, Inscrita no CNPJ. Sob o nº 80.616.220/0001-
83, estabelecida na Avenida Paraíba, 1739 - Loja 04 neste Município, doravante 
denominada TOMADORA, representada neste ato por seu Presidente, Senhor 
MARCIO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, por-
tador da Carteira de Identidade nº 5.933.159-0 SSP/PR e inscrito no CPF: nº 
026.216.779-40.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Municipal nº 4.798/16, de 28 de junho de 2016, publicada 
em 28 de junho de 2016, Edição nº 803, no www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial 
do Município, resolvem ambas as partes realizar um acréscimo no valor de R$ 
20.000,0 (Vinte Mil Reais), na Contribuição Financeira da Associação das In-
dústrias de Confecções e do Vestuário de Cianorte - Asconveste.
Parágrafo Único: O Município repassará à Entidade, recursos financeiro para 
ampliar o apoio a promoção e divulgação do turismo de negócios em Cianorte, 
Estado do Paraná, por meio da implementação do Projeto “CIANORTE TU-
RISMO DE NEGÓCIOS - EXPOVEST – 2016 (Cianorte Fashion Business)”, 
conforme consta no Plano de Trabalho em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO
Os recursos acrescidos na Contribuição Financeira totalizará o valor de: R$ 
570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais) e serão repassados de acordo com 
o Plano de Aplicação, anexo a este Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RATIFICAÇÕES
Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
vênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de junho de 2016.

   CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO       MARCIO FERREIRA DOS SANTOS
                      PREFEITO                                 PRESIDENTE                                 

TERMO DE CONVÊNIO Nº 24/2016/PMC/SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS DE CIANORTE

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede ad-
ministrativa no Centro Cívico nº 100. TOMADORA: SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no 
CNPJ sob nº 81.837.569/0001-08, com sede à Rua do Artesão nº 135. OBJE-
TO: Co-financiamento de ações conjuntas para execução do Projeto “Educação 
Musical” para crianças atendidas pela Entidade com Serviço de Creche e Contra 
Turno Social. METAS: Estimativa de atendimento de cerca de 140 (cento e qua-
renta) crianças. VALOR: O Município repassará à Entidade recursos financeiros 
como Contribuição, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no montante de R$ 22.486,06 (Vinte e dois mil, quatrocentos e 
oitenta e seis reais e seis centavos) que serão disponibilizados em parcela única. 
DOTAÇÃO: 13.005.08.243.0019.6.098.3.1.50.41.15.00 e 13.005.08.243.0019.
6.098.3.3.50.41.15.00. LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 4.790 de 23 
de junho de 2016. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2016. DATA DA AS-
SINATURA: 29 de junho de 2016. PREFEITO MUNICIPAL: Senhor CLAU-
DEMIR ROMERO BONGIORNO, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF 
sob nº 258.569.019-91 e a PRESIDENTE: Senhora ALESSANDRA REGINA 
DE OLIVEIRA CASTARDO, brasileira, casada, empresária, portadora da Cé-
dula de Identidade nº 6.495.243-9, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF sob 
nº 929.947.419-20.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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