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Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 34/2016 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 005/2016, homologado em
10/02/2016.
Valor Homologado: R$ 93.370,00 (noventa e três mil e trezentos e setenta
reais).
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de
aparelhagem de som, áudio e telão para a realização de eventos
promovidos pelo Município.
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Valor
Unitário
Registrado

Especificações

Valor Total

locação de som com no mínimo 6 caixas de 1.000 watts
real e no mínimo 3 microfones para o período máximo
1
60
R$ 575,00
R$ 34.500,00
de 6 horas, sendo necessário a presença de um técnico
operador durante o período.
locação de áudio visual com telão de 2x2 metros, sem
estrutura, com no mínimo 4 caixas de som de 1.000
watts e no mínimo 03 microfones para o período
2
30
R$ 780,00
R$ 23.400,00
máximo de 06 horas, sendo necessário a presença de
um técnico operador de áudio visual durante o período.
3
50
divulgação com carro de som - preço hora
R$ 58,00
R$ 2.900,00
locação de equipamentos de som com no mínimo 10
caixas de 1.000 watts real e no mínimo 3 microfones
para um período máximo de 6 horas para eventos acima
4
20
R$ 1.180,00
R$ 23.600,00
de 1.000 pessoas, sendo necessário a presença de um
técnico operador durante o período.
locação de telão com estrutura de treliças com altura de
5
15
até 05 metros, sendo necessário a presença de um
R$ 598,00
R$ 8.970,00
técnico operador de áudio visual durante o período.
TOTAL ...................................................................................................................... R$ 93.370,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de fevereiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 125/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 15/2016, homologado em
09/05/2016.
Valor Homologado: R$ 40.650,00 (Quarenta mil seiscentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de vidros canelado, incolor,
temperado e mini boreal para reposição em janelas e portas das Escolas
Municipais, Centro de Educação Infantil, Biblioteca e NTM.
Empresa: E.A. LEAL & LEAL LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

1

110

metro quadrado de vidro, canelado 3mm,incolor, colocado

UBV

R$ 65,00

R$ 7.150,00

2

110

metro quadrado de vidro, incolor, 3mm, colocado

UBV

R$ 45,00

R$ 4.950,00

3

110

medro quadrado de vidro, mini boreal, 3mm, incolor,
colocado

UBV

R$ 65,00

R$ 7.150,00

4

100

metro quadrado de vidro, temperado 8 mm, incolor, colocado

BLINDEX

R$ 214,00

R$ 21.400,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Maio de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 241/2016 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 184/2016, homologado em
22/07/2016.
Valor Homologado: R$ 7.032,00 (sete mil e trinta e dois reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de caixas plásticas organizadoras
para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal.
Empresa: SEGANTINI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

2

310

9

110

Especificações
Caixa organizadora plástica, alta, incolor, tampa com garras,
dimensões aproximadas 29x41x25, capacidade para 20 litros.
Unidade.
Caixa organizadora plástica GG, incolor, formato 37x27x6 cm,
contendo 20 divisórias internas.

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

PLASMONT

R$ 18,00

R$
5.580,00

PLASMONT

R$ 13,20

R$
1.452,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Prefeitura do Município de Cianorte

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficialMUNICÍPIO
Assessoria de Comunicação Social
DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 261/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 261/2016 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 164/2016, homologado em
01/08/2016.
Valor Homologado: R$ 46.993,00 (Quarenta e seis mil novecentos e noventa e
três reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para
manutenção das Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Empresa: SEGANTINI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 437/2015 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 311/2015, homologado em
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 2.062,50 (dois mil reais e sessenta e dois centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: Galeria dos Esportes- EIRELI- EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Item

Qtde

Especificações

Marca

4
8
11
14
23
24
25
26
27
31
35

70
60
50
100
210
490
70
350
560
35
60

conector tapite - 4/0
disjuntor tipo din 3 x 50
lampada bulbo led 30w, min. 85 lm/w
lâmpada compacta 3u 20w - 127 v 6400k
mts. de cabo alumínio, ramal 4x25 mm
mts. de cabo alumínio, ramal 4x35 mm
reator eletrônico 1 x 40
reator eletrônico 2x40w afp bivolt
reator eletrônico afp bivolt 2 x 32 w
rolo de cabo flexível 10,0 mm 750 v
rolo de cabo flexível 6,0 mm 750 v

INTELLI
ALUMBRA
INLUMIX
FOXLUX
CMR
CMR
RCG
RCG
RCG
SIL
SIL

Valor Unitário
R$
2,70
21,00
52,00
8,80
7,20
10,90
10,90
16,00
14,30
292,00
177,00

Valor Total
R$
189,00
1.260,00
2.600,00
880,00
1.512,00
5.341,00
763,00
5.600,00
8.008,00
10.220,00
10.620,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de agosto de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 435/2015 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 319/2015, homologado em
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 27.905,00 (Vinte e sete mil novecentos e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de sucos e lanches prontos.
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

20

13

40

14

500

20

1.500

23

1.000

1

300

Especificações

Marca

Marca
IRA/MI 0518

Valor
Unitário
R$
R$ 24,00

2

câmara de ar para pneu dianteiro/traseiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 2.75 x 18, dianteiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 90/90 x 18, traseiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 165/70 r13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/65 r14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/70 r-13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/70 r14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 185/70 r13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 185/70 r-14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/70 r-14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/70 r-15.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 225/65 r-16.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/75 r-16.

IRA/SOHO

R$ 99,00

R$ 198,00

DIA A DIA

0,42

840,00

DIA A DIA

0,42

840,00

DIA A DIA

35,00

1.400,00

DIA A DIA

35,00

1.400,00

DIA A DIA

35,00

1.400,00

DIA A DIA

35,00

1.400,00

DIA A DIA

35,00

1.400,00

DIA A DIA
Marca

35,00
Valor
Unitário

700,00
Valor
Total

DIA A DIA

35,00

700,00

DIA A DIA

35,00

1.400,00

SÃO PAULO
DIA A DIA
DIA A DIA

1,35

675,00

3,50

5.250,00

1,00
1.000,00
TOTAL DE R$ 27.905,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 436/2015 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 311/2015, homologado em
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: V.S. INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAEPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
camisetas na cor preta, em foil com plastzol, prensado
na cor dourado, material pv (65% poliéster e 35%
V.S
viscose), gola redonda, manga curta, estampa na frente CONFECÇÕES
e nas mangas, tamanhos 16 a xgg, conforme pedido da
secretaria.

Especificações

4

2

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Item Qtde

Qtde

1

20

2.000

12

Item

4

5

20
Qtde

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 438/2015 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 317/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 68.854,00 (Sessenta e oito reais oitocentos e cinquenta
e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus e contratação de
empresa para prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem
e conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde.
Empresa: BOLANHO PNEUS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

3

2.000

11
Item

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

1.000,00

4

40

R$ 2.062,50

2.000,00

50

10

R$ 8,25

20,00

3

litros de suco natural de laranja.
quilos de torta de frango, pronta para o consumo, entregues em
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.
quilos de torta de presunto e mussarela, pronta para o consumo,
entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade
dos mesmos.
unidades de esfirra, sabor carne, pronta para o consumo, entregues
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.
unidades de esfirra, sabor frango, pronta para o consumo, entregues
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.
centos de salgadinho tipo pastel, com recheio de carne bovina, pronto
para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de carne bovina,
pronto para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de frango, pronto para
o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.
centos de salgadinho tipo quibe, pronto para o consumo, com no
mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando
à proteção e qualidade dos mesmos.
centos de salgadinho tipo enroladinho de presunto e mussarela, pronto
para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos..
centos de salgadinhos tipo risoles, com recheio de carne bovina, pronto
para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em
Especificações
embalagem adequada visando
à proteção e qualidade dos mesmos.
centos de salgadinhos tipo risoles, com recheio de frango, pronto para
o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.
centos de salgadinho tipo bolinha de queijo, pronto para o consumo,
com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada
visando à proteção e qualidade dos mesmos.
unidade de pão de queijo grande.
lanches naturais contendo (pão de forma, patê de cenoura, frango
desfiado, maionese, alface, presunto e mussarela.)
mini cachorro-quente com molho de salsicha (mini pão de leite).

40

Galeria dos
Esportes

20,00

100

9

250

DIA A DIA

1.300

2

40

Valor Total

DIA A DIA

1

8

Valor unitário

POLPANORTE

Marca

40

Marca

2

Especificações

7

Especificações

camiseta em pv (65% poliéster e 35% viscose), cor
branca, gola redonda, manga curta, estampa
frente e verso, tamanhos 16 a xgg, conforme
pedido da secretaria. com estampa a combinar em
10 cores.

Valor
Total
6.500,00

Qtde

40

2

Valor unitário

Valor Total

R$ 13,50

R$ 4.050,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

5

4

6

12

7

36

8

4

9

40

10

4

11

20

12

4

13

8

R$ 96,00

IRA/SOHO

R$ 99,00

R$ 198,00

R$ 144,00

R$
2.880,00

DUNLOP/SP
TOURING

R$ 219,00

R$ 876,00

DUNLOP/SP
TOURING

R$ 152,00

R$
1.824,00

DUNLOP/SP
TOURING

R$ 249,00

R$
8.964,00

TORNEL/ELANZO

R$ 206,00

R$ 824,00

BF GOODRICH/GGRIP

R$ 239,00

R$
9.560,00

MICHELIN/AGILIS
(205/75R14)

R$ 490,00

R$
1.960,00

FALKEN/R51

R$ 342,00

R$
6.840,00

MICHELIN/AGILIS

R$ 620,00

R$
2.480,00

FALKEN/R51

R$ 449,00

R$
3.592,00
Valor Total
R$
R$
16.752,00

Qtde

Especificações

Marca

14

24

unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 215/75 r-17,5 .

DUNLOP/SP391

R$ 698,00

15

200

válvulas "bicos" de pneu .

BRAMAIS

R$ 10,00

16

100

serviço de alinhamento para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 30,00

17

400

serviço de balanceamento para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 10,00

18

50

serviço de cambagem para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 45,00

19

80

serviço de conserto de pneus furados (para qualquer
medida, incuindo desmontagem e montagem).

BOLANHO

R$ 7,00

Item

Valor Total
R$

DUNLOP/SP
TOURING

Valor
Unitário
R$

R$
2.000,00
R$
3.000,00
R$
4.000,00
R$
2.250,00
R$ 560,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 439/2015 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 315/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 139.794,00 (Cento e trinta e nove mil setecentos e
noventa e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para a
realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer.
Empresa: A. TARTARI & CIA LTDA – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

1

40

4

30

Especificações
bola oficial do campeonato de futebol de campo. com 8 gomos, confeccionada com
pu ultra 100%. possui camada neogel, aprovada pela fifa. diâmetro: 68 - 70 cm,
peso: 420 - 445 g, câmara airbility, termotec em microfibra e miolo slip system
removível e lubrificado. bola oficial campeonatos estaduais e da serie b do
campeonato brasileiro.
bola oficial de futsal, termotec, com 12 gomos, confeccionada com pu. diâmetro:
61 - 64 cm, peso: 410 - 440 g, câmara airbility,miolo slip system removível e
lubrificado.
bola oficial de futsal, costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com pu.

Prefeitura do Município
de Cianorte
MUNICÍPIO
DE CIANORTE www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
EXTRATO DA ATA Nº. 437/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

3

Qtde

Valor
Unitário
5,00

Item

6

Item

Pág.

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

PENALTY

340,00

13.600,00

PENALTY

114,00

3.420,00

Assessoria de Comunicação Social

Empresa: A. TARTARI & CIA LTDA – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Órgão Oficial Nº 0831
Item

Qtde

1

40

4

30

5

20

8

30

9

60

10

20

11

20

13

10

14

5

Item

Qtde

16

30

20

50

25

100

26

20

27

60

28

5

29

5

32

50

33

20

34

60

35

60

37
38
39

2
2
2

40

10

45

15

47

2

49

30

50

20

52

20

53

4

54

160

55

1

57

20

Especificações

7

bola oficial do campeonato de futebol de campo. com 8 gomos, confeccionada com
pu ultra 100%. possui camada neogel, aprovada pela fifa. diâmetro: 68 - 70 cm,
peso: 420 - 445 g, câmara airbility, termotec em microfibra e miolo slip system
removível e lubrificado. bola oficial campeonatos estaduais e da serie b do
campeonato brasileiro.
bola oficial de futsal, termotec, com 12 gomos, confeccionada com pu. diâmetro:
61 - 64 cm, peso: 410 - 440 g, câmara airbility,miolo slip system removível e
lubrificado.
bola oficial de futsal, costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com pu.
diâmetro: 61 - 64 cm, peso: 410 - 440 g, câmara airbility, miolo slip system
removível e lubrificado. formato da bola com 3 cores ou mais no desenho da bola
de 1 linha.
bola oficial de futsal de iniciação (sub-9), termotec, com 8 gomos, confeccionada
com pu. diâmetro: 50 - 53 cm, peso: 250 - 280 g, câmara airbility, miolo slip
system removível e lubrificado.
bola oficial da federação paranaense de futsal , diâmetro 62 - 64cm, peso 410 440g,câmara airvility/butil, moldagem termofusion, revestimento pu cristal, miolo
substituível e lubrificado, fio fio duaxial 48 filamento kevlar, material interno
neogel.
bola profissional de handebol, tamanho masculino, costurada com 32 gomos,
confeccionada com pu. diâmetro: 58 - 60 cm, peso: 425 - 475 g, câmara butil,
miolo removível. bola oficial da confederação brasileira de handebol (cbhb) e
aprovada pela federação internacional de handebol (ihf).
bola oficial de handebol, tamanho feminino, costurada ou matrizada, com 32
gomos, confeccionada com pvc. diâmetro: 54 - 56 cm, peso: 325 - 400 g, câmara
airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, confeccionada com
microfibra. diâmetro: 75 - 78 cm, peso: 600 - 650 g, câmara airbility, miolo slip
system removível e lubrificado. bola aprovada pela federação internacional de
basketball (fiba). bola com selo da confederação brasileira de basketball (cbb) .
bola oficial de basquete, tamanho feminino, matrizada, confeccionada com
microfibra. diâmetro: 72 - 74 cm, peso: 510 - 565 g, câmara airbility, miolo slip
system removível e lubrificado. bola com selo da confederação brasileira de
basketball (cbb).

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

PENALTY

340,00

13.600,00

PENALTY

114,00

3.420,00

PENALTY

119,00

2.380,00

PENALTY

113,00

3.390,00

PENALTY

143,00

8.580,00

PENALTY

185,00

3.700,00

PENALTY

134,00

2.680,00

PENALTY

189,00

1.890,00

PENALTY

174,00

870,00

2

60

3

80

6

50

7

50

12

15

15

10

Especificações
bola oficial de volei, matrizada, com 16 gomos, confeccionada com microfibra.
bola oficial aprovada pela federação internacional de voleibol (fivb). 65-67 cm,
peso 260-280 g. câmara airbility e miolo slip system removivel e lubricado.
cones demarcatórios de plásticos resistente com altura de 50 cm, diâmetro da
base de 28 cm e com o peso liquido aproximado de 0,530 kg.
conjunto de kimono para judô, completo oficial para iniciação, reforçado, branco
em sarja lisa (brim), casaco com reforços nas costas e gola com seis costuras.
calça com reforço no joelho. acompanha faixa, gramatura 430 gr/m.
conjunto de kimono para judô, completo oficial para competição (casaco, calça e
faixa) trançado máster alvejado, casaco trançado duplo e calça em sarja grossa
branca. casaco em tecido trançado duplo com gramatura 1230 gr/m e a calça em
sarja branca com 550 gr/m com tecido duplo da coxa ate as barras. reforços nas
axilas, peitoral e costas, gola com costura alinhada e com enchimento especial,
brim grosso, amarrio de cordão, tecido 100% de algodão.
kimono de karate, gola com costura alinhada e com enchimento especial, calça
com elástico e cordão, acompanha faixa branca, tecido sarja 100% algodão.
jogos de malha oficial, com quatro malhas em alumínio, pesando 850 gramas
cada malha.
jogos de bocha oficial com oito bolas, pesando 2,850 quilos cada bola.
cone de sinalização, feito de polietileno, flexível, base quadrada de 13,5 cm e
altura de 23 cm.
bomba para encher bola com tecnologia double action - infla nos dois sentidos.
contém uma bomba, mangueira e 2 agulhas
pares de tênis de futsal oficial cabedal em couro sintético, parte da lateral e bico
emborrachado para um melhor controle e precisão, forro do cabedal em nylon e
espuma proporcionando assim um maior conforto. sistema de amarração de
cadarços padrão, solado turn grip com ponto de giro garantindo assim uma
melhor estabilidade, diversos números e cores.
pares de chuteira para futebol de campo confeccionada em laminado de pvc, a
tecnologia aracnun, parte superior em laminado de pvc, para maior leveza,
flexibilidade e resistência, entressola em eva macio para maior conforto na
pisada, solado em tpu com 12 travas arredondadas, diversos numeros e cores.
medicinebol de 2kg, em borracha
medicinebol de 3kg, em borracha
medicinebol de 5kg, em borracha
barreirinha para agililidade/treinamento/iniciação em pvc, acompanha bolsa
para transporte.
sapatilha de atletismo para meio-fundo. pesando aproximadamente 180 gramas
com travas, sendo ideal também para: 400/1.500 m, 110/300/400 m com
barreiras, podendo ser utilizado também no salto à distância, salto triplo e salto
com vara. feita em tpu e monomesh, contendo placa de pinos em nylon e
amortecimento no calcanhar.
cronômetro digital profissional 16 voltas. bateria de lítio cr2032 com duração de
até 05 anos. memória para 16 voltas e parciais de tempo, com precisão de 1/1000
de segundo e tempo total máximo de 100 horas; contador de voltas até 99; display
extra largo; a prova d'água; garantia de 05 anos.
bola de iniciação número 8, matrizada, confeccionada com borracha. diametro
40-42 cm, peso 110-120 gr. miolo slip system removível e lubrificado.
raquetes oficiais de badminton em alumínio. feita no material alumínio. peso
máximo: de 85 a 100 gramas. encordoamento: fio de nylon especifico para
badminton com no mínimo 15 libras de tensão. tamanho: 68 cm de comprimento
total. cabeça da raquete: 20cm largura x 25cm de comprimento.
petecas de badminton em nylon. petecas de nylon na cor amarela. base:parte de
baixo de cortiça arredondada, resistente, a base terá um diâmetro entre 25mm e
28mm e será coberta por uma camada fina de couro. peso: de 4,74 gramas até 05
gramas.
protetor de tórax, para taekwondo, oficial. eva revestido em courvin espelhado,
alta absorção e modelagem anatômica.
faixas para taekwondo, para crianças e iniciantes. reforçada com enchimento
especial para dar volume e resistência. com seis costuras, enchimento interno
95% polipropileno e 5% poliéster, tecido externo 100% algodão, alta qualidade.
tamanhos e cores de acordo com o solicitado.
01 kit de colete eletrônico para a modalidade de taekwondo contendo: 04
protetores de tórax (2 no tamanho 02),e (2 no tamanho 03); 04 pares de meia
eletrônica com sensor (02 no tamanho 38, 01 no tamanho 40 e 01 no tamanho
42); 04 pares de protetor de pé eletrônico (2 tamanho 40, 01 no tamanho 42 e 01
no tamanho 36); 02 sistema receptor; 01 sistema transmissor; 01 cd com
programa de instalação; 04 baterias para os coletes; confeccionado em couro
sintético 85cm de largura, 85cm de altura, 04cm de espessura, aba do pescoço.
skate completo. shape: tábua composta por 7 laminas de madeira marfim leve e
resistente, no tamanho m, com 7,75 polegadas de largura. truck: eixo de fixação
no shape e encaixe das rodas. haste fixa em forma de "t" , de aço forjado,
tamanho 129mm. rodas: feitas de uretano no tamanho de 49mm a 51mm.
rolamentos : confeccionados em ligas de aço ou cerâmica com a classificação de
rolamentos abec. parafusos de base: 04 parafusos acompanhados de porcas
(8mm a 12mm). lixa: autoadesiva e antiderrapante, para colocação na parte de
cima do shape, de boa qualidade.

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

PENALTY

169,00

5.070,00

SCALIBU

11,00

550,00

SHIROI

160,00

16.000,00

SHIROI

307,00

6.140,00

SHIROI

148,00

8.880,00

S.R.

800,00

4.000,00

INDAIA

585,00

2.925,00

SCALIBU

11,00

550,00

PENALTY

25,90

518,00

ADIDAS

200,00

12.000,00

ADIDAS

210,00

12.600,00

PENALTY
PENALTY
PENALTY

135,00
150,00
190,00

270,00
300,00
380,00

DUNK

49,50

495,00

ASICS

435,00

6.525,00

SCALIBU

218,00

436,00

PENALTY

19,50

585,00

LIDER

67,00

1.340,00

LIDER

17,00

340,00

KNOCKOUT

140,00

560,00

SHIROI

23,00

3.680,00

DAEDO

5.740,00

5.740,00

DROP
DEAD

470,00

9.400,00

17

15

15

15

10

17

Valor
Total
R$

110,00

6.600,00

90,00

7.200,00

ALLPHA-MX200

95,00

4.750,00

ALLPHA-MX100

100,00

5.000,00

ALLPHA-H1

135,00

2.025,00

WILSON
BASQUETE
MIRIM

80,00

800,00

ALLPHA-MIRIM
4.0

70,00

1.050,00

Marca
ALLPHACAMPO
MICROFIBRA
ALLPHACAMPO
INFANTIL

15

5

19

6

41

30

ALLPHA-MX100

100,00

5.000,00

ALLPHA-H1

135,00

2.025,00

WILSON
BASQUETE
MIRIM

80,00

800,00

ALLPHA-MIRIM
4.0

70,00

1.050,00

ALLPHAFUTVOLLEY

120,00

600,00

TOPPERRUGBY PROF

70,00

420,00

PENALTY
SOCIETY S11

120,00

3.600,00
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 441/2015 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 315/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 36.013,00 (Trinta e seis mil e treze reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para a
realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer.
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

21

6

22

15

23

20

24

25

30
31

4
4

36

6

42

2

43

2

44

1

46

2

48

10

51

4

56

1

Especificações
rede de vôlei oficial conta com 04 faixas em algodão e fios fabricados em polietileno
de alta densidade com proteção uv, com costura dupla nas lonas, malha traçada de
10x10cm, lona de algodão superior com 7 cm de largura e lona de algodão inferior
com 5 cm de largura.
rede oficial de futebol de campo. seda fio 04mm, em polietileno de alta intensidade
com proteção uv, feitas com nós cerrados que evitam o desgaste, malha trançada e
torcida de 16x16 cm, dimensões aproximadas (largura x altura x profundidade): 7,5
x 2,5 x 2 m.
rede oficial de futebol suíço. seda fio 04mm, produzida com polietileno (pe) puro de
alta densidade com tratamento ultravioleta (uv). as malhas das redes são
confeccionadas com nós cerrados, malha de 15 x 15 cm, larg.5,20 x alt. 2,30 m.
rede oficial de futsal de material de fio duplo em polietileno impermeabilizado.
resistência a raio uv com fio de 3 mm de espessura, malha de 15 cm. medidas: 3 x 2
x 1 (largura x altura x profundidade).
rede de proteção 25mtsx6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm.
rede de proteção 45mtsx6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm.
bloco de partida com ajustes, em alumínio. os mesmos deverão seguir as
especificações das regras oficiais de competições (versão oficial para o brasil) 2012 2013.
marcação de quadra de areia de futevôlei. marcação de quadra em corda de nylon no
tamanho de 18 x 9 metros. incluindo a divisão de meio de quadra, também os
ganchos para fixação na areia em ferro galvanizado.
tabela de basquete para parede/suporte, o par. confeccionada em compensado naval
18mm com maior resistência à água. aro com medidas oficiais (46mm diâmetro).
acompanha rede 100% polipropileno (pp) fio 3. medidas do produto: 1,80 x 1,20 m (l
x a). medidas do aro: 46 mm (diâmetro). peso aproximado: 71 kg. cubagem: 0,4320
m³
kit miniatletismo certificado pela confederação brasileira de atletismo (cbat 0012012), contendo os itens descritos no termo de referência
trenó para treinamento de força. estrutura de aço tubular, pintura a pó. inclui cinto
ajustável com velcro e fita reforçada de nylon. tamanho: 70 cm de comprimento x 30
cm de largura, peso de 2 kg.
cinto de tração duplo com quatro elásticos. projetado para treinamento de força e
velocidade. dois cintos (com velcros duplos, reforçados) ajustáveis, conectados por
quatro tubos elásticos
redes oficiais de badminton em nylon. material: nylon com borda superior em tecido
ou lona resistente. trama da malha: de 1,5 cm e no máximo 2cm. medidas: 6.10
metros de comprimento com 76 cm de largura. cor da rede: azul ou roxa. cor da
borda: branca com vão interno para passar a corda de sustentação da rede.
tecido acrobático ou aéreo, tecido especial, puro tecido liganete e 100% poliéster
resistente a queda em até 5 vezes o peso da pessoa. largura: 1,40 mt. peso por
metro:0,300gr. tamanho: 26 mt. cor: vermelho.

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

DUNK

112,00

672,00

DUNK

418,00

6.270,00

DUNK

245,00

4.900,00

DUNK

135,00

3.375,00

DUNK
DUNK

714,00
1.280,00

2.856,00
5.120,00

DUNK

312,00

1.872,00

DUNK

85,00

170,00

DUNK

590,00

1.180,00

PISTA E
CAMPO

6.540,00

6.540,00

DUNK

380,00

760,00

DUNK

120,00

1.200,00

YONEX

147,00

588,00

DUNK

510,00

510,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 919/2016 - LCT-PMC

Valor
Unitário
R$

Especificações
bola oficial de futebol de campo, costurada à mão, com 32 gomos,
confeccionada com microfibra. diâmetro: 68 - 70 cm, peso: 410 450 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de futebol de campo, tamanho infantil, costurada à
mão, com 32 gomos, confeccionada com pvc. diâmetro: 64 - 66
cm, peso: 360 - 390 g, câmara butil, miolo removível.
bola oficial de futsal, tamanho infantil (sub-13), termotec, com 8
gomos, confeccionada com pu. diâmetro: 55 - 59 cm, peso: 350 380 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de futsal, tamanho mirim (sub-11), termotec, com 8
gomos, confeccionada com pu. diâmetro: 50 - 55 cm, peso: 300 350 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de handebol, tamanho infantil, costurada ou matrizada,
com 32 gomos, confeccionada com pu ultra grip. bola oficial da
confederação brasileira de handebol (cbhb), aprovada pela
federação internacional de handebol (ifh). diâmetro: 49 - 51 cm,
peso: 230 - 270 g. câmara airbility, miolo slip system removível e
lubrificado.
bola oficial de basquete, tamanho mirim, matrizada, confeccionada
com microfibra. diâmetro: 72 - 75 cm, peso: 450 - 500 g. câmara
airbility e miolo slip system removível e lubrificado. bola com selo
da confederação brasileira de basketball (cbb).
bola de vôlei, tamanho infantil, matrizada, com 18 gomos,
confeccionada com pv. diâmetro: 60 - 63 cm, peso: 240 - 270 g,
câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola profissional de futevôlei, termotec, com 8 gomos,

Prefeitura do Município de Cianorte
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 440/2015 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 315/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 32.045,00 (Trinta e dois mil quarenta e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para a
realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer.
Empresa: J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

gomos, confeccionada com pu. diâmetro: 50 - 55 cm, peso: 300 350 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de handebol, tamanho infantil, costurada ou matrizada,
com 32 gomos, confeccionada com pu ultra grip. bola oficial da
confederação brasileira de handebol (cbhb), aprovada pela
federação internacional de handebol (ifh). diâmetro: 49 - 51 cm,
peso: 230 - 270 g. câmara airbility, miolo slip system removível e
lubrificado.
bola oficial de basquete, tamanho mirim, matrizada, confeccionada
com microfibra. diâmetro: 72 - 75 cm, peso: 450 - 500 g. câmara
airbility e miolo slip system removível e lubrificado. bola com selo
da confederação brasileira de basketball (cbb).
bola de vôlei, tamanho infantil, matrizada, com 18 gomos,
confeccionada com pv. diâmetro: 60 - 63 cm, peso: 240 - 270 g,
câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola profissional de futevôlei, termotec, com 8 gomos,
confeccionada com pu ultra 100%. diâmetro: 68 - 69 cm, peso:
485 - 486 g, câmara airbility, miolo slip system removível e
lubrificado.
bola de rugby profissional confeccionada com borracha celular
(expandida), diâmetro: 65 - 67 cm, peso: 350 - 370 g, câmara
butil, costurada, miolo de borracha.
bolas oficial de futebol society, com 8 gomos, confeccionada em pu
ultra 100%. diâmetro de 68 a 69 cm, peso de 425 a 445 gramas.
termotec, câmara airbility, e miolo slip system removível e
lubrificado.

Terça-feira, 09 de Agosto de 2016

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Item
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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 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Sorocaba, 1579, Zona 03,
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP: 87209-042, telefone (44) 36316260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.256.347/0001-98.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 201/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e prestação de serviços em eletrodomésticos para
a SMEC, Escolas e CMEI’s.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
30.325,42 (trinta mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 921/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0831
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Terça-feira, 09 de Agosto de 2016

reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa CIATINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás 1546, CEP
86.200-000, telefone (44) 3631-6744, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.534.779/0001-64.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 339/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de pintura – massa plástica, tintas, fita crepe,
seladora acrílica, solvente, rolo para pintura – entre outros.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
17.301,00 (Dezessete mil trezentos e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de agosto de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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001/2016, poderes para deliberar sobre as questões não abrangidas pela competência da Banca Examinadora e sobre os casos omissos ou não previstos no
Edital do concurso.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 08 de agosto
de 2016.

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 17
de Agosto 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
SANDRA BONILHO PEREIRA				
17º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA
01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Trabalho (fotocópia)
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia)
Carteira de Identidade (fotocópia)
C.P.F. (fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia)
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano)
(fotocópia)
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos
(fotocópia)
Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor
Certidão Negativa do Cartório de Protestos
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato
residiu nos 5 (cinco) últimos anos
Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional)
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l,
Raio X do Tórax e Coluna
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.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1
ano) (fotocópia)
01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Identidade (fotocópia)
CPF (fotocópia)
Carteira de Trabalho (Fotocópia)
Cartão do Pis (fotocópia)
Comprovante de Residência
Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia)
CPF do Cônjuge (fotocópia)
Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos
(se houver) (fotocópia)
Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se
houver) (fotocópia)
CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver)
(fotocópia)
Certidão de Tempo de Contribuição (INSS)

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

Cianorte, 09 de Agosto de 2016.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Órgão Oficial

Câmara de Vereadores
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
PORTARIA Nº 030/2016
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º - Nomear Comissão Especial do Concurso Público nº
001/2016, encarregada de planejar, coordenar e acompanhar as atividades pertinentes à realização ao concurso, composta pelos seguintes servidores:
I – Presidente:
Aline de Oliveira Magossi Gilavert
II – Demais Membros:
Francieli Lino Silva
Sara Geraldo de Souza
Sidnei José dos Santos
Art. 2º - Ficam conferidos à Comissão Especial do Concurso Público nº
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