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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 68/2016
CONSIDERANDO a Portaria nº 5/2012 que nomeou Comissão para coordenar
os trabalhos de levantamento, avaliação e reavaliação de bens pertencentes ao
Município de Cianorte;
CONSIDERANDO a necessidade de substituir membros da Comissão;
RESOLVE
Art. 1º. Destituir da Comissão instituída pela Portaria 5/2012 a Sra. Adriana
Novo Pimentel.
Art. 2o. Nomear, em substituição ao membro referido no artigo 1º desta Portaria,
o Sr. Algacir Bortolato.
Art. 3º. Destituir da Comissão instituída pela Portaria 5/2012 o Sr. Silvio Fernandes.
Art. 4o. Nomear, em substituição ao membro referido no artigo 3º desta Portaria,
o Sr. Fabricio Rosário Meira.
Art. 5º. Destituir da Comissão instituída pela Portaria 5/2012 o Sr. Wanderley
Augusto Domingos.
Art. 6o. Nomear, em substituição ao membro referido no artigo 3º desta Portaria,
a Sra. Melissa Meneguetti Bacon.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de julho de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal
D E C R E T O Nº 116/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando o requerimento protocolado sob nº 9.142/2016;
Considerando o Parecer Técnico da Secretaria de Desenvolvimento Municipal;
Considerando o Decreto Municipal nº 73/2016;
Considerando a Licença de Instalação nº 22.307 expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP;
D E C R E T A
Art. 1º. Ficam declaradas de utilidade pública as obras de execução
do emissário das galerias de águas pluviais sobre a área de preservação permanente do Lote nº A-123, A-124, A-126 e A-127-REM/4, da Gleba Patrimônio
Cianorte, que será implantado o loteamento residencial “Villa Viccenza II”.
Parágrafo único. As obras declaradas de utilidade pública serão realizadas numa área de 333,16 m² com os seguintes limites e confrontações:
“Principiando num marco de madeira de lei que foi cravado na margem es-
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querda do Ribeirão Cristalina, segue confrontando com a área de preservação
permanente no rumo NO 39º44’14’’ com 33,65 metros, segue por 10,30 metros
no rumo SW 36º21’7’’ NE; confrontando a área de preservação permanente por
33,65 metros no rumo NW 39º44’14’’ SE até retornar ao ribeirão Cristalina e
seguir rio acima para o ponto inicial desta descrição.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de julho de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 229/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão 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 suplementos alimentares para distribuição aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até as 8:00 horas do
dia 27 de Julho de 2016 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das
propostas até as 9:00 horas do dia 27 de Julho de 2016; a abertura da sessão
pública às 9:00 horas do dia 28 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 11 de julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 230/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços
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para aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal.
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 28 de Julho de 2016 através do site
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9:00 horas do dia 28 de
Julho de 2016; a abertura da sessão pública às 9:00 horas do dia 29 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 11 de julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 238/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de nobreak
com módulo de bateria para o CR-Digitalizador de Imagens do Pronto Atendimento Municipal. Credenciamento até as 13:30 horas do dia 27 de Julho de 2016
através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 14:00 horas do dia 27 de Julho de 2016; a abertura da sessão pública às 15:00 horas do
dia 27 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 11 de julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 198/2016
Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas do
dia 27 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 locação de espaço para
realização de seminários, cursos e formações para os servidores da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, e eventos culturais.
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.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 228/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do
dia 28 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 serviços de hospedagem para militares do Exército Brasileiro, durante realização de exames de
saúde nos inscritos no serviço militar.
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.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do
dia 28 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 serviços de manutenção, plantio de árvores e de orquídeas na arborização urbana do
Município de Cianorte.
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.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 232/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do
dia 29 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 tintas de
demarcação viária, solvente e microesfera.
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.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 235/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do
dia 27 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
de ressolagem e duplagem de pneus dos equipamentos rodoviários da Secretaria
de Serviços Municipais.
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.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso Suspensão 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. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de serviços de análise e tratamento de água no distrito de Vidigal.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que determina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 19/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 353/2015,
homologado em 11/01/2016.
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Valor Homologado: R$ 34.563,38 (trinta e quatro mil e quinhentos e
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 231/2016
sessenta e três reais e trinta e oito centavos)
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prelimpeza para a Pousada da Criança.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI& CIA LTDA-EPP
Prefeitura do Município de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria
de Comunicação Social
Prazo da Ata de Registro de Preços:
12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Valor Homologado: R$ 34.563,38 (trinta e quatro mil e quinhentos e
sessenta e três reais e trinta e oito centavos)
Objeto: Aquisição
de copa, cozinha
Órgão
Oficial de
Nºgêneros
0813alimentícios, materialTerça-feira,
12e
limpeza para a Pousada da Criança.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI& CIA LTDA-EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

3

200

5

20

6

6

12

13

14

10

10

6

16

20

19

12

20

100

21

40

Especificações

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

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de
acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino,
constituído de grãos saudáveis permitindo-se
apenas até 5% de grãos quebrados de acordo 9,80
com a legislação vigente, com umidade máxima
de 12%, isento de matéria terrosa, de parasitos,
de detritos animais e vegetais. validade mínima
de 06 meses. com certificado de classificação.
batata palha crocante sequinha, embalagem de
500gr, ingredientes: batata, gordura vegetal e 6,95
sal. não contem glúten.
beijinho para uso em recheios e coberturas,
sabor coco, embalagem de 1kg, validade mínima
de 12 meses. ingredientes: leite condensado (leite 12,80
padronizado e açúcar), açúcar, água, coco
ralado, gordura vegetal e espessante pectina,
com traços de amendoim.
bombom recheado e coberto com chocolate caixa
com 126gr com 20 unidades. ingredientes:
açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau,
cacau em pó, manteiga de cacau, farinha de soja
integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em 3,97
pó integral, óleo de soja, leite em pó desnatado,
castanha de caju, farinha de arroz, gordura de
manteiga desidratada, extrato de malte,
emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol
polirricineleato, fermento químico bicarbonato de
sódio e aromatizantes. contem glúten.
bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes:
açúcar, gorduras vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de
cacau, manteiga de cacau, castanha de caju,
soro de leite em pó, farinha de soja integral, leite 28,89
em pó desnatado, gordura de manteiga
desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó,
extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja
e poliglicerol poliricinoleato, fermento químico
bicarbonato de sódio e aromatizante
brigadeiro cremoso, para uso de recheios e
coberturas, sabor chocolate, embalagem de 1 kg,
validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite
12,85
condensado (leite padronizado e açúcar),
maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó e
espessantes gelatina e pectina, aromatizantes,
com traços de amendoin.
catchup embalagem de 400 gr. ingredientes:
tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola, alho,
2,86
especiarias, espessante pectina e goma xantana,
acidulante ácido lático, conservador sorbato de

1.960,00

76,80

Ccgl

77,10

39

12

41

80

45

120

46

40

47

150

50

40

51

288

52

10

53

96

54

10

55

60

56

30

57

100

Arcom

Arcom

ccgl

57,20

Caifrios

47,16

Dela torre

148,00

Italac

106,80

Triangulo

potássio e aromatizantes. não contem glúten

22

20

23

100

25

48

26

20

27

300

29

30

31

150

32

12

34

12

35

36

38

100

60

80

confete para granular, de chocolate, embalagem 3,93
de 200g, com validade mínima de 12 meses
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto
deve data de fabricacao nao superior a 02 meses 1,48
e data de vencimento.
doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr.
ingredientes: leite pasteurizado padronizado
2,67
e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, coco
ralado, enzima betagalactosidase e conservador:
sorbato de potássio. não contem glúten.
doce de leite com morango, pote de 400gr.
ingredientes: leite pasteurizado e/ou leite em pó
reconstituído, açúcar, preparado de morango
(morango, açúcar, água, aroma idêntico ao
natural de morango, espessante, carragena,
corante natural carmim de cochonilha, corante 3,98
artificial vermelho 40, corante artificial vermelho
ponceau 4r, conservador: sorbato de potassio e
acidulante: ácido cítrico), enzima
betagalactosidase, corante natural carmim de
cochonilha e conservador: sorbato de potássio.
dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira
qualidade, branco, extra, isenta de sujidades,
fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem
rachaduras, acondicionado em bandejas de
3,76
papelão forte, com divisões celulares, prazo
mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas
condições deverão estar de acordo com a norma
técnica de alimentação.
fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 12,00
litros, sabores variados
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial,
enriquecida com ferro e acido folico. produto 9,48
obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade.
feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e
14. classificado com tipo cores, isto é,
constituído de grãos com a mesma coloração
admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de misturas
de outras classes e até 10 (dez)% de mistura de
variedades da classe cores, isento de matéria
terrosa, de parasitas, de detritos animais ou
vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, 3,98
chochos, imaturos, manchados, chuvados,
mofados, carunchados e descoloridos que
prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção da última safra. umidade máxima 12,0
(g). validade mínima de 06 meses. embalagem: primária: saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um)
kg
pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso.
obtido de graos sadios, coloracao homogenea,
ausencia de materia estranha e odores
1,15
estranhos, enriquecido com ferro e acido folico.
prazo de validade: minimo de 6 meses. data de
fabricacao maxima: 30 dias.
caixa de 395gr de leite condensado tradicional.
embalagem longa vida com data de fabricacao 2,70
nao superior a 2 meses e data de vencimento.
massa para lasanha que vai direto ao forno,
embalagem com 500gr.
macarrão com ovos letrinhas, embalagem de
500g. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e
corantes naturais (cúrcuma e urucum). contem
glúten.
quilos de carne bovina in natura, costela minga,
cortada em pedaços (conforme pedido) resfriada,
de primeira qualidade, devendo conter o selo de
inspeção sim e sie ou sif, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios; embalada em saco
plástico transparente de polietileno de até 2 kg
cada, atóxico, com etiqueta informando peso,
data de fabricação e validade.
quilos de merluza embalado e congelado, suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação, embalagem
deve conter data de fabricação não superior a 02
meses e data de vencimento. inspecionado pelo
ministério da agricultura.

79,60

Triangulo

376,00

Família

576,00

Nova schin

189,60

Coamo

1.194,00

58

200

59

48

60

240

61

120

62

200

63

80

64

192

65

240

Ideal

34,50

Katuai

405,00

Mococa

4,96

59,52

Floriani

67

96

2,58

30,96

Isabela

68

96

69

200

70

30

71

100

72

60

73

6

74

150

10,86

15,66

pote de maionese, 500 gramas, ingredientes:
água, óleo vegetal, vinagre, amido modificado,
ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão,
acidulante acido lático, espessante goma
xantana, conservador ácido sorbico,
2,38
sequestrante edta, cálcio dissódico, corante
páprica, aromatizante (aroma natural de
mostarda) antioxidante bhte bha. não contem
glúten. embalagem deve conter a data de
fabricacao e vencimento.
embalagem em lata de 400 gr de cereal infantil,
contendo no rótulo as informações nutricionais e
os seguintes ingredientes: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
3,49
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c,
niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina
a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante vanilina: contém
glúten e traços de leite.

39
12
Prefeitura
do Município de Cianorte

1.086,00

939,60

190,40

Ki vale

Araponga

Puriti

2,38
sequestrante edta, cálcio dissódico, corante
páprica, aromatizante (aroma natural de
mostarda) antioxidante bhte bha. não contem
glúten. embalagem deve conter a data de
fabricacao e vencimento.
embalagem em lata de 400 gr de cereal infantil,
contendo no rótulo as informações nutricionais e
os seguintes ingredientes: farinha de arroz,
açúcar, amido, sais minerais (carbonato de
cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato
3,49
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c,
niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina
a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico,
vitamina d) e aromatizante vanilina: contém
glúten e traços de leite.
massa pronta para pizza com 2 unidades,
totalizando 400 gramas. ingredientes: semolina
de trigo, gordura animal, fermento, sal,
5,37
conservante propionto de cálcio e sorbato de
potássio açúcar, melhorador de farinha e cisteína
monoidratada. contém. contém glúten.
latas de 200 gr (drenado) de milho verde em
conserva, contendo graos inteiros, reidratados ao
natural, contendo agua, acucar e sal. embalado
em recipiente metalico, hermeticamente fechado 1,18

de Julho de 2016

Ideal

Pinduca

288,90

80

Marca

139,00

39,70

38

e esterilizada atraves de processo termico, com
validade de 3 anos da data de fabricacao
indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade.
mistura para pão de queijo, embalagem 250gr,
ing.: polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada,
leite em pó integral, condimento preparado sabor
queijo romano (queijo, soro de leite em pó,
gordura vegetal, maltodextrina, sal, proteína
láctea e aromatizante), condimento preparado
sabor queijo (soro de leite, sal, maltodextrina,
amido de milho, amido de milho modificado, 2,97
extrato de levedura em pó, realçador de sabor
glutamato de sódio, substâncias aromatizantes
naturais e idênticas ás naturais, antiumectantes
fosfato tricálcico e dióxido de silício, acidulante
ácido cítrico), sal, queijo em pó, realçador sabor
glutamato monossódico, acidulante ácido láctico
e antioxidante bht. não contem glutem
óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 2,85
embalagem com 900ml.
pote de sorvete de 2 litros sabor creme com os
ingredientes: água, açúcar, xarope de glicose,
leite em pó desnatado, gordura vegetal,
manteiga, soro de leite, aromatizantes, corantes 13,48
naturais urucum e cúrcuma, espessantes, goma
guar, goma jataí, carragena, estabilizante
monoesterato de glicerina; não contém glúten.
leite fermentado desnatado adoçado com
lactobacilos vivos paracasei e fonte de zinco, 4,29
embalagem com 450gr.
pacote de pimenta do reino moida, embalagem
3,49
com 200 grs, com data de fabricacao e
vencimento visiveis na embalagem.
1,78
pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado

abacate, maduro, sem sinais de machucado, sem 5,19
sinais de podre. kg
quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade,
com coroa, tamanho e coloracao uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 1,99
polpa firme e intacta e suas condicoes deverao
estar de acordo com a norma tecnica de
alimentacao.
quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª
qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos 11,83
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação
cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com
1,30
talo, graúdas, sem manchas, com coloração
uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem

desenvolvidas, maço aproximadamente 300g
(sem raízes) de acordo com a resolução n.º 12/78
da cnnpa.
quilos de banana nanica, em pencas, de primeira
qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio,
sem defeitos que afete sua aparência e
conformação uniforme, em condições adequadas 1,96
para consumo, bem desenvolvidas com polpa
intacta e firme e suas condições deverão estar de
acordo com as normas técnicas de alimentação.
quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca,
aparência viçosa e saudável classificação/características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, 2,74

não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. não serão permitidos rachaduras,
perfurações e cortes, deverão estar em
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria
cvs-6/99, de 10/03/99
quilo de batatas graudas, lisas e de boa
qualidade e que tenham aproximadamente o 1,99
mesmo tamanho.
carne suína pernil, carne de 1ª qualidade.
9,66
conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f.- por kg
quilos de carne bovina acem moida, resfriada,
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios;
embalada em saco plastico transparente de
10,97
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas
condicoes deverao estar de acordo com as
normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade.
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou
machucados, que afetem sua aparencia, sem 2,48
brotos e com formacao uniforme.
quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em
pedacos (conforme pedido), resfriada, com
aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; no maximo
5 % de gordura; embalada em saco plastico
11,37
transparente de polietileno de ate 2 kg cada,
atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo
com as normas tecnicas de alimentacao. 1º
qualidade.
frango inteiro congelado. conforme registro no 5,18
m.a.p.a. e s.i.f. - por kg
quilos de lingüica calabresa, resfriadas e
embaladas em embalagem propria contendo sua
data de fabricacao nao superior a 02 meses, e 13,86
data de vencimento. produto inspecionado pelo
ministerio da agricultura.
mamão papaya, maduro, firme, sem sinal de 2,99
podre ou amassado. - kg
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda,
grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas,
tamanho e coloracao uniformes, devendo ser 0,98
bem desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo
com a norma tecnica de alimentacao
quilos de carne de frango, peito, embalado e
congelado. suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 6,98
embalagem deve conter data de fabricacao nao
superior a 02 meses e data de vencimento.
inspecionado pelo ministerio da agricultura.
quilo de tomate a, porte medio/grande firme,
intacto e grau medio de amadurecimento, de 3,28
primeira qualidade.
quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade,
com registro no ministerio da agricultura e com 9,68
sif/dipoa definitivo.
bacon suíno- kg, defumado de primeira
qualidade embalado a vácuo livre de parasitas e
de qualquer substância nociva, odores
17,85
estranhos, prazo de validade mínimo de 06
meses a contar da data da entrega. conforme
registro no m.a.p.a. e s.i.f.
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado,
1º qualidade e suas condicoes deverao estar de 5,43
acordo com as normas tecnicas de alimentacao.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
41,88

Jandaia

190,40

Puriti

Pág.
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41,88

Jandaia

429,60

Mama

141,60

Quero

118,80

amafil

427,50

Cocamar

539,20

Gebon

1.235,52

Chamyto

34,90

Dela torre

170,88

Ipanema

51,90

Bela vista

119,40

Bela vista

354,90

Rei do alho

130,00

Bela vista

392,00

Bela vista

131,52

Bela vista

477,60

Bela vista

1.159,20

Ki vale

2.194,00

Ki vale

198,40

Bela vista

2.183,04

Ki vale

1.243,20

Somave

1.330,56

Seara

287,04

Bela vista

196,00

Bela vista

209,40

Somave

328,00

Bela vista

580,80

Frimesa

107,10

Frimesa

814,50

Somave

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0813
75

200

76

48

78

60

79

100

80

40

84

100

85

150

86

2.000

99

12

Terça-feira, 12 de

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em
bifes, resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalado em saco plástico
17,85
transparente de polietileno, atóxico; e suas
condições deverão estar de acordo com as
normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade
quilos de mortadela, com atendimento às normas 13,95
de saúde pública e agricultura
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª
19,76
qualidade, com registro no ministerio da

3.570,00

Ki vale

669,60

Loreale

1.185,60

agricultura e com sif/dipoa definitivo.
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com
informacoes nutricionais, inspecionada pelo sif e 5,93
suas condicoes deverao estar de acordo com as
normas tecnicas de alimentacao.
pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo
0,98
cloreto de sodio), iodato de potassio, antiumectante, auui, conforme legislacao vigente
petit suisse sabor morango. embalagem de 320g
com 8 unidades. ingredientes: leite desnatado,
preparado de morango (água,
frutooligossacarídeos, frutose, açúcar, morango,
cálcio, ferro, zinco, amido modificado, vitaminas
a e d, corante natural carmim cochonilha,
3,87
acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e
goma xantana, estabilizante carboximetilcelulose
e goma guar, conservador sorbato de potássio e
aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de
cálcio, fermento lácteo, coalho e conservador
sorbato de potássio.
bandeja de iogurte, com 6 unidades, sabores 2,87
variados.
leite pasteurizado tipo a - pacote com 1.000ml,
padronizado, acondicionado em embalagem
1,95
plástica de primeira qualidade, o produto deverá
ter data de validade não inferior a 3 (três) dias.
desodorizador de ar essências variadas,
apresentação aerosol, aplicação aromatizador 4,85

593,00

Copacol

39,20

Sal mais

387,00

430,50
3.900,00

58,20

ambiental, frascos com no mínimo 360 ml.

Italac

Frimesa
Lactonorte

harpic

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 20/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 358/2015,
homologado em 13/01/2016.
Valor Homologado: R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos
reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação
de serviços de manutenção em molejos dos veículos do transporte
escolar.
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

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

Marca

1

80

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

FEY

2

60

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

FEY

3

60

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

IABV

4

80

5

120

6

60

7

80

8

80

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

Valor
Valor
Unitário
Registrado Total (R$)
(R$)

120

5

60

6

30

7

40

8

50

9

12

10

6

11

6

12

4.240,00

2,60

312,00

2,90

174,00

4,50

360,00

Paramar

45,00

2.160,00

Paramar

15,00

600,00

Paramar

17,00

2.040,00

Paramar

2,00

120,00

Paramar

3,00

90,00

Paramar

5,00

200,00

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

Fama

400,00

2.400,00

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

Fama

350,00

2.100,00

20

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

-

80,00

1.600,00

13

12

serviço de molejo traseiros ( arquear ou reforçar)

-

130,00

1.560,00

14

36

-

40,00

1.440,00

15

12

-

50,00

600,00

16

20

-

30,00

600,00

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

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

Item

Qtde

1

100

2

240

3

240

4

160

5

600

6

500

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

Marca

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Valor
Total (R$)

Paramar

10,00

1.000,00

Paramar

19,00

4.560,00

Paramar

15,00

3.600,00

Fama

40,00

6.400,00

Paramar

4,00

2.400,00

Paramar

3,00

1.500,00

Paramar

5,00

2.500,00

Paramar

5,00

3.000,00

Fama

120,00

12.000,00

10

20

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

Fama

320,00

6.400,00

11

20

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

Fama

320,00

6.400,00

12

10

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

Fama

240,00

2.400,00

13

10

Fama

270,00

2.700,00

14

15

Fama

396,00

5.940,00

15

15

Fama

384,00

5.760,00

Fama

260,00

2.600,00

Fama

360,00

3.600,00

Fama

230,00

2.300,00

Fama

98,00

7.840,00

-

80,00

9.600,00

-

110,00

8.800,00

-

30,00

3.600,00

-

40,00

4.000,00

-

25,00

3.000,00

456,00

16

10

160,00

960,00

17

10

18

10

19

80

20

120

21

80

22

120

23

100

24

120

310,00

4.650,00

12

10

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

FAMA

250,00

2.500,00

13

10

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

FAMA

270,00

2.700,00

14

15

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

FAMA

290,00

4.350,00

15

15

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

FAMA

295,00

4.425,00

16

10

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

FAMA

256,30

2.563,00

17

10

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

FAMA

275,00

2.750,00

18

80

-

-

150,00

200,00

5,70

FAMA

-

10,00

1313-1620l.

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

-

Paramar

2.040,00

100

15

-

Valor
Total (R$)

4,00

9

FEY
FAMA

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

170,00

840,00

53,00

RIVERTEC

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

Marca

Rivertec

14,00

RIVERTEC
FEY

Especificações LOTE 01 - ônibus
IVECO/CITYCLASS 70C16, ANO 2009

Paramar

FEY

11

20

40

4

600

4.800,00

20

3

8

320,00

22

48

1.080,00

FAMA

21

2

18,00

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

60

15

500

15

60

1

7

10

20

Qtde

760,00

6

19

Item

9,50

9

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

Pág.

frimesa

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Item

EXTRATO DA ATA Nº. 21/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento
administrativo denominado Registro de Preços realizado
4
Julho
de 2016
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 358/2015,
homologado em 13/01/2016.
Valor Homologado: R$ 153.300,00 (cento e cinquenta e três mil e
trezentos reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação
de serviços de manutenção em molejos dos veículos do transporte
escolar.
Empresa: KOBAYASHI & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

85,00

6.800,00

115,00

6.900,00
Item

Qtde

2.280,00

57,00

1.140,00

1

30

28,00

560,00

2

40

3

200

4

30

5

80

6

60

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

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

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

38,00

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

mola reforçada diant. ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
mola 1ª tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
mola 2ºv tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
mola 3º tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh. 13131620l.

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

7
50
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 21/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
8
60
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
9
6
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 358/2015,
10
6
suporte de molejos dianteiros lpo.mb.citimax ônibus.
algemas ( jumelos ) molejos dianteiros e traseiros
homologado em 13/01/2016.
11
10
lpo.mb.citmax ônibus.
Valor
Homologado:
R$
153.300,00
(cento
e
cinquenta
e
três
mil
e
12
5
mola 1º dianteira. ônibus lpo.mb.citimax ônibus.
Prefeitura do Município de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria
13
5
mola 2ª v diant.lpo.mb.citimax ônibus.
trezentos reais).
14

5

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

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Valor
Total (R$)

Paramar

9,00

270,00

Paramar

14,00

560,00

Paramar

10,00

2.000,00

Fama

40,00

1.200,00

Paramar

3,00

240,00

Paramar

3,00

180,00

Paramar

4,00

200,00

Paramar

4,00

240,00

Fama

100,00

600,00

Fama

130,00

780,00

Fama

100,00

1.000,00

Marca

180,00
900,00
deFama
Comunicação
Social
Fama
180,00
900,00
Fama

110,00

550,00

8

parafusos aço (diversas medidas) completos para
suportes/molejos dianteiros / traseiros
lpo.mb.citimax ônibus.
suporte de molejos traseiros ônibus lpo.mb.citimax
ônibus.

60

Órgão Oficial Nº 0813

Paramar

240,00

Terça-feira, 12 de Julho de 2016

9

6

10

6

suporte de molejos dianteiros lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

11

10

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

12

5

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

13

5

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

Fama

180,00

900,00

14

5

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

Fama

110,00

550,00

15

5

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

Fama

130,00

650,00

16

5

mola 1ª traseira lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

250,00

1.250,00

17

5

mola 2ªv traseira lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

250,00

1.250,00

18

5

mola 3ª traseira lpo.mb.citmax ônibus.

Fama

160,00

800,00

19

5

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

Fama

180,00

900,00

mola 4ª traseira lpo.mb.citmax ônibus.

Fama

110,00

550,00

-

85,00

2.550,00

-

115,00

3.450,00

-

25,00

1.500,00

-

40,00

480,00

-

25,00

500,00

20

5

21

30

22

30

23

60

24

12

25

20

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

Fama

4,00
100,00

600,00

130,00

780,00

Fama

100,00

1.000,00

Fama

180,00

900,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 22/2016 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 363/2015,
homologado em 14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 214.088,00 (duzentos e quatorze mil e oitenta e
oito centavos).
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
transporte de pacientes em UTI móvel, e utilização de ambulância tipo
B (suporte básico) e tipo D (UTI móvel), conforme a necessidade da
Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: Sarte Serviços de Atendimento, Resgate, Treinamentos e
Emergências S/S Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

1

Qtde

8

2

20

3

6

4

10

5

6

6

8

Valor unitário registrado
Valor total (R$)
(R$)
prestação de serviço de transporte de
pacientes graves originários da demanda da
secretaria municipal de saúde de cianorte,
com ambulância tipo d (uti móvel), contendo
médico, enfermeiro, condutor,
1.930,00
15.440,00
medicamentos, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada. cianorte maringá.
prestação de serviço de transporte de
pacientes sem risco conhecido de vida
originários da demanda da secretaria
municipal de saúde de cianorte, com
ambulância tipo b (básico), contendo,
enfermeiro, condutor, auxiliar ou tecnico de 1.130,00
22.600,00
enfermagem, oxigênio e outros materiais de
consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
maringá.
prestação de serviço de transporte de
pacientes graves originários da demanda da
3.230,00
19.380,00
secretaria municipal de saúde de cianorte,
com ambulância tipo d (uti móvel), contendo
médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
londrina.
prestação de serviço de locação de
ambulância tipo b para eventos municipais
com duração de 06 (seis) horas, contendo
médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais 1.200,00
12.000,00
de consumo, de acordo com o tipo de
ambulância solicitada, sendo que todas as
despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada.
prestação de serviço de transporte de
pacientes graves originários da demanda da
secretaria municipal de saúde de cianorte,
com ambulância tipo d (uti móvel), contendo
médico, enfermeiro, condutor,
2.794,00
16.764,00
medicamentos, oxigênio e outros materiais

Especificações

de consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
arapongas.
prestação de serviço de transporte de
pacientes graves originários da demanda da
secretaria municipal de saúde de cianorte,
com ambulância tipo d (uti móvel), contendo
médico, enfermeiro, condutor,
9.194,00
medicamentos, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
curitiba/campo largo/região metropolitana.
prestação de serviço de transporte de
pacientes sem risco conhecido de vida
originários da demanda da secretaria
municipal de saúde de cianorte, com
ambulância tipo b (básico), contendo,
enfermeiro, condutor, auxiliar ou tecnico de 6.794,00
enfermagem, oxigênio e outros materiais de
consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
curitiba/campo largo e região metropolitana

Pág.

5

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 23/2016 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 360/2015,
homologado em 14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 10.417,50 (dez mil e quatrocentos e dezessete
reais e cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para
fabricação de leite de soja para distribuição gratuita.
Empresa: A P FERRAREZE COMÉRCIO ME

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

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

4

10

5

6

6

8

7

8

médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
londrina.
prestação de serviço de locação de
ambulância tipo b para eventos municipais
com duração de 06 (seis) horas, contendo
médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais 1.200,00
de consumo, de acordo com o tipo de
ambulância solicitada, sendo que todas as
despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada.
prestação de serviço de transporte de
pacientes graves originários da demanda da
secretaria municipal de saúde de cianorte,
com ambulância tipo d (uti móvel), contendo
médico, enfermeiro, condutor,
2.794,00
medicamentos, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
arapongas.
prestação de serviço de transporte de
pacientes graves originários da demanda da
secretaria municipal de saúde de cianorte,
com ambulância tipo d (uti móvel), contendo
médico, enfermeiro, condutor,
9.194,00
medicamentos, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
curitiba/campo largo/região metropolitana.
prestação de serviço de transporte de
pacientes sem risco conhecido de vida
originários da demanda da secretaria
municipal de saúde de cianorte, com
ambulância tipo b (básico), contendo,
enfermeiro, condutor, auxiliar ou tecnico de 6.794,00
enfermagem, oxigênio e outros materiais de
consumo, sendo que todas as despesas
relacionadas ao transporte correrão por
conta da empresa contratada - cianorte a
curitiba/campo largo e região metropolitana

12.000,00

16.764,00

73.552,00

54.352,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 23/2016 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 360/2015,
homologado em 14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 10.417,50 (dez mil e quatrocentos e dezessete
reais e cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para
fabricação de leite de soja para distribuição gratuita.
Empresa: A P FERRAREZE COMÉRCIO ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

1

500

12

20

13

50

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)
kg de bobina plástica,
personalizada (logo município de
cianorte) para embalar o leite de
19,00
9.500,00
soja, com impressão de 04 cores,
07 migras, peso máximo de 13 kg
por bobina, (pebd) 310 mm
galões de 5lt de desincrustante
35,90
718,00
ácido
pacotes de saco de lixo 50 litros
3,99
199,50
reforçado com 10 unidades cada

Especificações

Marca

Avplas

Muccio
avplas

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
73.552,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 24/2016 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 360/2015,
7
8
54.352,00
homologado em 14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 25.836,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e trinta e
seis reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
Claudemir Romero Bongiorno
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para
Prefeito
fabricação de leite de soja para distribuição gratuita.
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE
Prefeitura do Município de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria de Comunicação Social
DE SOJA LTDA ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
MUNICÍPIO DE CIANORTE

seis reais).
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
embaladeira,
material
para embalagem, soja Terça-feira,
e aditivos para
Órgão
Oficial
Nº 0813
12
fabricação de leite de soja para distribuição gratuita.
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE
DE SOJA LTDA ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

3

4

4

8.000

7

30

10

20

11

20

Especificações
registros ¾ para vaca mecânica
em inox
quilo de soja em grãos não
transgênica para fabricação de
leite de soja, sem sujeiras e
embaladas em sacos de 40kg.
fitas para o datador da máquina
embaladeira
galões de 5lt de detergente uso
geral
galões de 5lt de desincrustante
alcalino clorado

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

Marca

59,00

236,00

Tecpac

3,05

24.400,00

Agropecuária
tibagi

16,00

480,00

Albermag

11,00

220,00

Marquimica

30,00

600,00

marquimica

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Qtde

2

4

5

4

6

1

8

200

9

200

Especificações
unidade de resistência blindada
para vaca mecânica.
pano de nylon para centrifugar
com medidas de 1,50m x 0,38cm
cada para vaca mecânica
rolos de fita teflon com 15 metros
para embaladeira
litros de emulsão antiespumante
próprio para produtos
alimentícios. diluição 1 ml/litro
litros de aromatizante a base
oleosa com corante e aroma,
próprio para produtos
alimentícios. diluição 1 ml/litro

Marca

95,00

Denex

49,00

196,00

Marca

54,00

54,00

Alflon

14,40

2.880,00

Aromax

15,40

3.080,00

aromax

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

1

15

2

15

5

15

6

15

7

50

8

50

11

50

12

50

17

350

21

40

23

20

24

10

25

10

26

10

3

40

4

40

13

12

15

100

18

24

19

180

20

15

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

Marca

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

TECTONER

50,00

750,00

TECTONER

60,00

900,00

TECTONER

49,00

735,00

TECTONER

54,00

810,00

TECTONER

48,00

2.400,00

TECTONER

54,00

2.700,00

TECTONER

42,00

2.100,00

TECTONER

48,00

2.400,00

TECTONER

44,50

15.575,00

TECTONER

178,00

7.120,00

BROTHER

86,50

1.730,00

BROTHER

53,50

535,00

BROTHER

53,00

530,00

BROTHER

53,00

530,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Prefeitura do Município de Cianorte

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

Marca /
Modelo

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

WP

31,90

1.276,00

WP

45,00

1.800,00

WP

30,50

366,00

WP

27,00

2.700,00

WP

41,00

984,00

WP

28,00

5.040,00

WP

27,50

412,50

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

Qtde

14

16

250

NOVA
SUPRI/
C6657A

toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo, para
impressora samsung - referencia samsung 104a, com rendimento aproximado
de 1.500 paginas.

60

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

44,00

528,00

NOVA
SUPRI /
Q2612A

23,90

5.975,00

NOVA
SUPRI /
MLT D
104

53,00

3.180,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 412/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 284/2015,
homologado em 16/10/2015.
Valor Homologado: R$ 23.999,00 (Vinte e três mil novecentos e noventa e
nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos para
manutenção dos órgãos da administração do Município de Cianorte.
Empresa: VIOTO, ROCHA & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
1
5
8
9
10

Qtde
800
300
100
200
200

Un.
un.
un.
un.
un.
un.

Especificações
lâmpadas led tubular 120cn 16w 127v 6500k.
tomada 20".
placa 4x2 cega.
caixa de gesso acartonado 4x4.
caixa de gesso acartonado 4x2.

Marca
Blumenau
Tramontina
Tramontina
Tramontina
Tramontina

Valor Unitário
R$ 27,60
R$ 3,20
R$ 1,29
R$ 2,55
R$ 1,60

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Valor Total
R$ 22.080,00
R$ 960,00
R$ 129,00
R$ 510,00
R$ 320,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 413/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 284/2015,
homologado em 16/10/2015.
Valor Homologado: R$ 15.073,80 (Quinze mil setenta e três reais oitenta
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos para
manutenção dos órgãos da administração do Município de Cianorte.
Empresa: AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS
ELÉTRICOS - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Un.

2

20

un.

3

30

un.

11

500

m.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 410/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

Marca /
Modelo

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

12

22

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Item

Qtde

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)
380,00

Item

6

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

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 25/2016 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 360/2015,
homologado em 14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 6.590,00 (seis mil e quinhentos e noventa reais).
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para
fabricação de leite de soja para distribuição gratuita.
Empresa: Marka Serviços e Comércio de Máquinas e Equipamentos
Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Pág.

de Julho de 2016

Especificações

Montalto

Valor
Unitário
R$ 417,94

Montalto

R$ 122,80

Cimflex

R$ 0,40

Marca

Valor Total

Assessoria de Comunicação Social

luminária tipo projetor led 150w 5500-6000k ac85/265v 50/60
hz ip.
luminária tipo projetor led 50w 6000k em aço ac85/265v
50/60 hz i.
mangueira corrugada 3/4 25mm laranja.

R$
8.358,80
R$
3.684,00
R$ 200,00

Empresa: AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS
ELÉTRICOS - ME.
Prazo da Oficial
Ata de Registro
de Preços: 12 meses.
Órgão
Nº 0813
Terça-feira, 12
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Un.

2

20

un.

3

30

un.

11

500

m.

Especificações

Marca

luminária tipo projetor led 150w 5500-6000k ac85/265v 50/60
hz ip.
luminária tipo projetor led 50w 6000k em aço ac85/265v
50/60 hz i.
mangueira corrugada 3/4 25mm laranja.

Montalto

Valor
Unitário
R$ 417,94

Montalto

R$ 122,80

Cimflex

R$ 0,40

Item

Qtde

Un.

Especificações

18

1.000

m.

cabo flexivel 750v 10mm pt.

22

100

un.

fita isolante de 20 mts.

Sil

Valor
Unitário
R$ 2,61

Prysmian

R$ 2,21

Marca

Valor Total
R$
8.358,80
R$
3.684,00
R$ 200,00
Valor Total
R$
2.610,00
R$ 221,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 414/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 284/2015,
homologado em 16/10/2015.
Valor Homologado: R$ 16.014,50 (Dezesseis mil quatorze reais cinquenta
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos para
manutenção dos órgãos da administração do Município de Cianorte.
Empresa: PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
4
6
7
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24

Qtde
100
100
100
1.500
150
200
50
50
50
30
30
30
50
200

Un.
un.
un.
un.
m.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
m.

Especificações
placa 4x2 1 mod.
placa 4x4 2 mod.
placa 4x4 cega.
cabo flexivel 750v 2,5mm pt.
lâmpadas led tubular 60 cm 08w 127v 6500k.
lâmpadas led bulbo 10w 6500k bivolt 3702 lm 860.
reator vapor sódio com base padrão abnt 250w.
rele foto célula bivolt 98 plus.
lâmpadas vapor sódio tubular 250w.
disjuntor din 2x20a c.
disjuntor din 2x50a c.
disjuntor din 2x32a c.
fita auto fusão 10 mts.
cabo flexivel 1 kv 90 35mm.

Marca
Perlex
Perlex
Perlex
Conducap
LB
Golden
Linsa
Exatron
FZ
Sica
Sica
Sica
Eletromar
Conducap

Valor Unitário
1,15
2,68
2,60
0,78
20,70
14,44
45,00
21,74
14,40
17,95
18,00
17,50
10,40
10,14

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Valor Total
115,00
268,00
260,00
1.170,00
3.105,00
2.888,00
2.250,00
1.087,00
720,00
538,50
540,00
525,00
520,00
2.028,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 415/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 305/2015,
homologado em 16/10/2015.
Valor Homologado: R$ 95.313,00 (Noventa e cinco mil trezentos e treze
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de metros de corrimão,
serviços metalúrgicos para conserto de placas, parques infantis e similares
e contratação de horas de serviço de locação de guincho.
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

1

70

2

3.500

3

485

Especificações
metros de corrimão tipo guarda corpo em tubo de
1.1/2 x 1,5 mm com grade vertical em tubo
20x20x14,2mm de 1.10 metros de altura, conforme
especificação do bombeiro.
horas de mão de obra de conserto em placas, postes
de iluminação e semáforos, cobertura, abrigos,
prédios públicos e parques infantis.
horas de serviços de guincho para elevações de postes
placas e diversos.

Marca

Valor Unitário

Valor Total

Beluco

R$ 278,90

R$ 19.523,00

Beluco

R$ 8,49

R$ 29.715,00

Beluco

R$ 95,00

R$ 46.075,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 416/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 291/2015,
homologado em 16/10/2015.
Valor Homologado: R$ 7.000,00 (Sete mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para
fornecimento de Buffet (Coffe Break) para as reuniões do Projeto Técnico
Social do Residencial Aquiles Comar.
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

1

Qtde

Especificações

700

serviço de buffet constituído por: - 4 tipos de salgado (bolinha de queijo, risoles de
carne ou de presunto e mussarela, coxinha de frango ou carne e quibe; - 2 tipos
de bolo (cenoura com cobertura de chocolate e formigueiro); 2 tipos de torta
salgada (frango e carne) - 1 tipo de suco natural (laranja ou abacaxi); e - café e
leite. a responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados nos
encontros e a entrega dos mesmos será da empresa contratada.

Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 10,00

R$
7.000,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de outubro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Prefeitura do Município de Cianorte
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 825/2016 - 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 A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida América, 1572, Conjunto Portal da América, CEP 87.205-100, telefone (44) 3629-1187, na cidade de
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.643.905/0001-54.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 174/2016.
OBJETO: Aquisição de livros para a Biblioteca Pública Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
7.299,02 (Sete mil duzentos e noventa e nove reais e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº
47/2016, de 06 de maio de 2016, no uso de suas atribuições legais, publica o
resultado do julgamento da fase de proposta de preço, concernente ao Edital de
Licitação nº 10/2016, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FECHAMENTO
PERIMETRAL NO CENTRO DE EVENTOS CARLOS YOSHITO MORI E
OUTROS PRÓPRIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
E SERVIÇO.
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço da empresa participante
do certame:
Razão Social				
Valor da proposta:
TELAS DE ALAMBRADOS MARINGÁ LTDA
199.462,00
Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação,
conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/1993, para apresentar recurso contra a decisão da comissão.
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Julho de 2016.
Marcos Alberto Valério
Presidente da Comissão
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
174/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 271/2016, concernente a
Aquisição de livros para a Biblioteca Pública Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: A. M. APOLONIO
PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 1-2-4-9-12-13-15-1618-22-23-30-31-42-43-45-46-47-48-49-51-53-58-63-69-70-71-72-73-74-7576-77-78-79-80-81-82-83-89-92-93-95 no valor total de R$ 7.299,02 (Sete mil
duzentos e noventa e nove reais e dois centavos); e, TINELLI LIVRARIA E
PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 6-7-8-11-24-25-38-40-4144-50-52-56-59-60-84-85-86-87-90-94 no valor total de R$ 3.360,40 (Três mil
trezentos e sessenta reais e quarenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 810/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado- PSS, de acordo
com o Edital nº 001/2015, de 16 de setembro de 2015,
		
RESOLVE:
Art.1º-CONTRATAR por prazo determinado, MARIA CLÁUDIA FREIRE DA

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
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SILVA TEIXEIRA para exercer o emprego público de EDUCADOR INFANTIL
– 40 HORAS, no período de 11/07/2016 a 08/10/2016, aprovada no Processo
Seletivo Simplificado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das
Leis do Trabalho, conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora SUELEN CRISTINA TOLFO DOS SANTOS que se encontra
em Licença Maternidade, percebendo vencimentos de acordo com a Lei Federal
nº 11.738/2008, de 16 de julho de 2008, e alterações posteriores.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Julho de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 811/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de THAYANA GOMES PINHEIRO classificada em 12º (décimo segundo) lugar, para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, no Concurso Público regulamentado pelo Edital
n.º 001/2015, de 18 de Agosto de 2015, em pleitear a sua nomeação para o
referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de
convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0806, 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 11 de Julho de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 812/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de JOSILAINE APARECIDA
FERREIRA INACIO classificada em 14º (décimo quarto) lugar, para o cargo
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, no Concurso Público regulamentado pelo
Edital n.º 001/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0806, 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 11 de Julho de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Câmara de Vereadores

		

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DE CONTRATO - Nº 016/2016

PARTES:
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº.
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte
- PR, e a empresa
V. SILVA & GOMES LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 05.247.740/0001-40,
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Av. Santa Catarina, 152.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por DISPENSA Nº 014/2016.
OBJETO: Aquisição de uma Central PABX Digital IMPACTA 40 com 04 linhas
e 20 ramais equipada com terminal Intel NKT 4245 instalados.
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
3.317,47 (Três mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.4.71.70.52.06
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 10/09/2016.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 11 de julho
de 2016.
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