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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 940/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MINERAÇÃO SÃO TOMÉ LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Indianópolis, S/nº, Gleba 
Jaracatiá, CEP 87220-000, telefone (44) 3637-2979, na cidade de São Tomé, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 09.193.560/0001-84. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 118/2016.
OBJETO: Aquisição de madeiras, barras de ferro, lajotas, tijolos, M³ de areia, 
pedrisco e pedra para atender as demandas das obras públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
18.200,00 (Dezoito mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 944/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP, 
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323, Km 223, 
lote982 B, CEP 87.211-400, telefone (44) 3631-5115, inscrita no CNPJ sob nº 
81.229.346/0001-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 14/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de ser-
viços visando à manutenção de caminhões e ônibus da Secretaria de Serviços 
Municipais.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
25.375,42 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois 
centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 953/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BRASÁGUA – TRATAMENTO DE ÁGUA E 
EFLUENTES DO BRASIL LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Presidente Bernardes, 2736-A, Centro, na cidade de Cascavel, estado 
do Paraná, CEP 85810-130, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.345.846/0001-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 215/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de análise e tratamento de água no distrito 
de Vidigal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 957/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa RODRIGO H. JULIATE - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Ribeirão Preto, 139, Zona 4, CEP 87210-
026, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
16.909.245/0001-76. 
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FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 186/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de plantio e re-
plantio de gramas para Secretaria do Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
22.074,00 (Vinte e dois mil e setenta e quatro reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 963/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
- ME, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Goiás 
1150 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3019-5050, inscrita no CNPJ sob nº 
08.611.669/0001-21. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 91/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças, acessórios e horas 
técnicas para manutenção de equipamentos de informática da Prefeitura Muni-
cipal de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
57.426,50 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta 
centavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 964/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Néo Alves Martins 
274, CEP: 87.050-110, telefone (44) 3226-1426, na cidade de Maringá, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.027.088/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 335/2015.
OBJETO: Aquisição de toner e cartuchos de tinta para impressoras.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
18.148,00 (dezoito mil cento e quarenta e oito reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/11/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 968/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa S.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, à Avenida Piauí, 690, CEP 87.209-060, telefone (44) 3631-5544, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 82.449.943/0001-60. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 53/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de serviços mecânicos para os auto-
móveis da Secretaria Municipal de Agricultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.145,16 (dois mil cento e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).    
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 971/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 
EIRELI - EPP, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Avenida 
Kakogawa, 1334, CEP 87.025-000, telefone (44) 3034-4456, inscrita no CNPJ 
sob nº 03.894.550/0001-90. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 32/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de reparos em 
edificações públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.058,00 (onze mil e cinquenta e oito reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 972/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 3315 A, 
Parque Industrial V, CEP 86.200-000, telefone (43) 3258-1806, na cidade de 
Ibiporã, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.499.940/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 111/2016.
OBJETO: Aquisição de açúcar, canecas em alumínio e porta filtro para café para 
uso da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 973/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 3315, CEP 86.200-000, telefone (43) 
3258-1806, na cidade de Ibiporã, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.148.000/0001-12. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 329/2015.
OBJETO: Aquisição de material de copa, cozinha e higiene para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 974/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
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gão Presencial nº 08/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de horas de serviços com 
escavadeira hidráulica visando à manutenção e conservação de estradas rurais 
(COM RESERVA DE COTAS).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
38.024,00 (trinta e oito mil e vinte e quatro reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 975/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 25/2016.
OBJETO: Contratação de horas de serviço com trator esteira; caminhão pran-
cha; retroescavadeira; minicarregadeira; pá carregadeira e motoniveladora para 
a manutenção e conservação de estradas rurais e obras públicas (COM RESER-
VA DE COTA).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 976/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 79/2016.
OBJETO: Contratação de horas de serviços com escavadeira hidráulica, pá 
carregadeira, motoniveladora e rolo compactador para serviços extraordinários 
(COM RESERVA DE COTA).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
35.910,00 (trinta e cinco mil novecentos e dez reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 977/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 239/2016.
OBJETO: Aquisição de lanches para as oficinas a serem desenvolvidas com as 
crianças e adolescentes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.156,80 (Cinco mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 980/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CONSTRUTORA ÁGUAS CLARAS LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Mato Grosso, 2681, 
Centro, na cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, CEP 87303-160, inscri-
ta no CNPJ/MF sob nº 06.517.728/0001-71. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por To-
mada de Preços nº 11/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da 
rodoviária de São Lourenço.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
154.842,44 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e 
quarenta e quatro centavos).      
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
215/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 318/2016, concernente a 
Contratação de serviços de análise e tratamento de água no distrito de Vidigal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa BRASÁGUA – TRA-
TAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DO BRASIL LTDA - EPP como ven-
cedora do item único no valor total de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seis-
centos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
259/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 373/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de galões e caixas de água mineral para 
a Secretaria Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: SIDNEI APARECI-
DO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP como vencedora do item 01 no valor total 
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); e, A G ROSSATO - DISTRIBUI-
DORA – ME como vencedora do item 02 no valor total de R$ 3.580,00 (três mil 
quinhentos e oitenta reais).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de agosto de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
262/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 376/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de material de copa e cozinha.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas A. G. Rossato – Dis-
tribuidora – ME como vencedora dos itens 08 e 11 no valor total de R$ 1.030,00 
(Um mil e trinta reais); Carol Comercial LTDA ME como vencedora do item 03 
no valor total de R$ 8.160,00 (Oito mil cento e sessenta reais); Invicta Alimentos 
LTDA ME como vencedora dos itens 07, 09, 10, 13 e 15 no valor total de R$ 
808,50 (Oitocentos e oito reais e cinquenta centavos); Marcos de Souza Almeida 
Comercial – ME como vencedora dos itens 04 e 14 no valor total de R$ 182,00 
(Cento e oitenta e dois reais); S. R. Dutra como vencedora dos itens 02, 05, 06 e 
12 no valor total de R$ 11.510,00 (Onze mil quinhentos e dez reais); e, SIDNEI 
APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA-EPP como vencedora do item 01  no 
valor total de R$ 8.910,00 (Oito mil novecentos e dez reais). Perfazendo um 
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total de R$ 30.600,50 (Trinta mil e seiscentos reais e cinquenta centavos). 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Agosto de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/2016 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA BAUER CONSTRU-
ÇÕES ELÉTRICAS – EIRELI - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALI-
DADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
BAUER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS – EIRELI - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Rio Grande do Norte, 495, Centro, fone (43) 
3472-2671, CEP 86870-000, na cidade de Ivaiporã, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 11.205.516/0001-99, neste ato representada pelo Sr. Matheus 
Bauer Rocha, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.873.390-1 SSP/PR e do 
CPF nº 005.806.619-54, residente e domiciliado em Ivaiporã/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia por 03 meses, a execução iniciará em 24/08/2016 e terminará em 23/11/2016 
e a vigência iniciará em 06/11/2016 e terminará em 05/02/2017.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de agosto de 2016.
            Matheus Bauer Rocha                                  Claudemir Romero Bongiorno
  BAUER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS – EIRELI - EPP        Prefeito                                                         
                Contratante                                                     Contratada

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 914/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CGC 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2015. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, Sr. 
Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e 
CONTRATADA: 
CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida Goiás 1150 A, CEP 87.200-000, telefone 
(44) 3019-5050, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.611.669/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Gleison Gimenes 
Cicerelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.360.807-0 e do CPF nº 
759.807.119-53, residente e domiciliado em Cianorte. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e 
vigência para 25/08/2017. 
Cláusula Segunda: 
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 
reais). 
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 21.000,00 (vinte e um mil 
reais). 
Cláusula Terceira: 
Dotação Orçamentária: 

Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Reduzido 

0606 04 126 4 2 037 Manutenção da divisão de tecnologia 339039 0 2547 

Cláusula Quarta: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do 
contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de agosto de 2016. 
            Gleison Gimenes Cicerelli Claudemir Romero Bongiorno 
CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME Prefeito  
 Contratada Contratante 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 269/2016 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 192/2016, homologado em 
03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 69.218,00 (sessenta e nove mil duzentos e dezoito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 
- EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

60 30 UN 

detector ultrassônico portátil de batimento cardíaco fetal, que 
funciona por efeito doppler, detecta fluxo do cordão umbilical, 

diagnóstico de gravidez múltipla, localização da placenta, 
monitoração fetal durante o trabalho de parto, ausculta cardio-fetal 

a partir da 12ª semana, com dimensões 130 x 62 x 35 mm, 
alimentação a bateria de 9 v, digital, acompanha tubo de gel, cabo 
trandutor de 80cm, bateria de 9v e estojo, com 01 ano de garantia. 

unidade. 

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

94 200 UN kit de micronebulização adulto, em rede de ar comprimido, com 
umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

95 200 UN kit de micronebulização infantil em rede de ar comprimido, com 
umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

99 25 UN 

laringoscópio com 05 lâminas (1 reta nº0 e 4 curvas nº1, 2, 3 e 4), 
corpo metálico com capacidade de 2 pilhas médias, lâminas em aço 

inoxidável ( acabamento fosco) com excelente contato elétrico do 
conjunto e lâmpada de alta performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

otoscópio com 5 espéculos de diferentes tamanhos que se ajustam 
ao formato anatômico de cada paciente, p/uso com 2 pilhas, com 

regulagem de intensidade de luz, acondicionado em maleta. 
unidade. 

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

oxímetro de pulso portátil e monitor de dedo, faixa de medição da 
oximetria (sp02): 35% - 100%, precisão da sp02: 70% - 99% com 
desvio de ±2%, faixa de frequência cardiaca (pulso): 30 - 250 bpm 
(batimentos por minuto), pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 
bpm, atualização de dados: menos de 2 segundos, média: 4 para 
sp02; 8 para pulsação, faixa de medição saturação 35% - 100%, 

faixa de medição pulso 30-250 bpm, alimentação pilha ou bateria, 
acompanha cordão para pescoço e manual de instruções em 

português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de agosto de 2016. 
            Gleison Gimenes Cicerelli Claudemir Romero Bongiorno 
CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME Prefeito  
 Contratada Contratante 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 269/2016 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 192/2016, homologado em 
03/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 69.218,00 (sessenta e nove mil duzentos e dezoito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais médicos 
hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 
- EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

60 30 UN 

detector ultrassônico portátil de batimento cardíaco fetal, que 
funciona por efeito doppler, detecta fluxo do cordão umbilical, 

diagnóstico de gravidez múltipla, localização da placenta, 
monitoração fetal durante o trabalho de parto, ausculta cardio-fetal 

a partir da 12ª semana, com dimensões 130 x 62 x 35 mm, 
alimentação a bateria de 9 v, digital, acompanha tubo de gel, cabo 
trandutor de 80cm, bateria de 9v e estojo, com 01 ano de garantia. 

unidade. 

MEDPEJ 320,00 9.600,00 

94 200 UN kit de micronebulização adulto, em rede de ar comprimido, com 
umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

95 200 UN kit de micronebulização infantil em rede de ar comprimido, com 
umidificador, embalado individualmente. unidade DARU 6,67 1.334,00 

99 25 UN 

laringoscópio com 05 lâminas (1 reta nº0 e 4 curvas nº1, 2, 3 e 4), 
corpo metálico com capacidade de 2 pilhas médias, lâminas em aço 

inoxidável ( acabamento fosco) com excelente contato elétrico do 
conjunto e lâmpada de alta performance e foco centrado. unidade. 

JG 
MORIYA 500,00 12.500,00 

119 100 UN 

otoscópio com 5 espéculos de diferentes tamanhos que se ajustam 
ao formato anatômico de cada paciente, p/uso com 2 pilhas, com 

regulagem de intensidade de luz, acondicionado em maleta. 
unidade. 

MIKATOS 300,00 30.000,00 

120 40 UN 

oxímetro de pulso portátil e monitor de dedo, faixa de medição da 
oximetria (sp02): 35% - 100%, precisão da sp02: 70% - 99% com 
desvio de ±2%, faixa de frequência cardiaca (pulso): 30 - 250 bpm 
(batimentos por minuto), pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 
bpm, atualização de dados: menos de 2 segundos, média: 4 para 
sp02; 8 para pulsação, faixa de medição saturação 35% - 100%, 

faixa de medição pulso 30-250 bpm, alimentação pilha ou bateria, 
acompanha cordão para pescoço e manual de instruções em 

português (brasil). unidade. 

JG 
MORIYA 230,00 9.200,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

144 35 UN 

reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú, confeccionado em 
borracha polivinil, acoplamento externo para máscara de uso 
adulto segundo norma internacional, com diâmetro de 22mm, 

conector universal com diâmetro de 15mm para sonda 
endotraqueal, válvula de escape, balão de borracha auto inflável, 

após ser pressionado, conexão para alimentação de oxigênio, 
entrada para conexão de bolsa respiratória com válvula, máscara 

com bojo transparente, coxim anatômico, acondicionada em maleta 
transparente. unidade. 

JG 
MORIYA 150,00 5.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 281/2016 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 207/2016, homologado em 
11/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 71.532,50 (setenta e um mil quinhentos e trinta e dois 
reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de rouparia hospitalar para 
utilização nas Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 UN 

camisola para paciente, em tecido 100% algodão, na cor verde clara, 
aberta nas costas, com transpasse e tiras para amarrar, manga 

japonesa, com logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de 
referência), tamanho m. unidade. 

COTEX 21,80 2.180,00 

2 550 UN 

camisola para paciente, em tecido 100% algodão, na cor branca, 
aberta nas costas, com transpasse e tiras para amarrar, manga 

japonesa, com logotipo na cor azul (logotipo 02, conforme termo de 
referência), tamanho m. unidade. 

COTEX 21,80 11.990,00 

3 100 UN 

camisola para paciente, em tecido 100% algodão, na cor verde clara, 
aberta nas costas, com transpasse e tiras para amarrar, manga 

japonesa, com logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de 
referência), tamanho g. unidade. 

COTEX 21,80 2.180,00 

4 250 UN 

camisola para paciente, em tecido 100% algodão, na cor branca, 
aberta nas costas, com transpasse e tiras para amarrar, manga 

japonesa, com logotipo na cor azul (logotipo 02, conforme termo de 
referência), tamanho g. unidade. 

COTEX 21,80 5.450,00 

5 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), 
tamanho 40 x 40 cm, com fenestra medindo 8 x 8 cm. unidade. 

COTEX 5,25 1.050,00 

6 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 02, conforme termo de referência), 
tamanho 40 x 40 cm, com fenestra medindo 8 x 8 cm. unidade. 

COTEX 6,60 1.320,00 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 300 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), 
tamanho 55 x 60 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 6,40 1.920,00 

8 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 02, conforme termo de referência), 
tamanho 55 x 60 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 6,50 1.300,00 

9 400 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), 
tamanho 70 x 70 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 8,00 3.200,00 

10 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 02, conforme termo de referência), 
tamanho 70 x 70 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 8,00 1.600,00 

11 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), 
tamanho 80 x 90 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 9,20 1.840,00 

12 150 UN 

lençol para maca de ambulância, com elástico em toda extensão, 
tecido em 100% algodão, na cor verde clara, mínimo de 182 fios por 
m2, resistente à lavagem industrial e hospitalar, com logotipo na cor 
branca (logotipo 01, conforme termo de referência), tamanho 55cm x 

1,75m. unidade. 

COTEX 13,00 1.950,00 

13 500 UN 

lençol para maca clínica, com elástico, tecido em 100% algodão, na 
cor verde clara, mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem 
industrial e hospitalar, com logotipo na cor branca (logotipo 01, 

conforme termo de referência), tamanho 1,00cm x 2,10m. unidade. 

COTEX 18,00 9.000,00 

14 750 UN 

lençol para maca clínica, sem elástico, tecido em 100% algodão, na 
cor branca, mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem 
industrial e hospitalar, com logotipo na cor azul (logotipo 02, 

conforme termo de referência), tamanho 1,00m x 2,10m. unidade. 

COTEX 18,00 13.500,00 

15 150 UN 

lençol móvel, sem elástico, tecido em 100% algodão, na cor verde 
clara, mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem industrial e 
hospitalar, com logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo 

de referência), tamanho 1,20 x 1,80 m. unidade. 

COTEX 21,00 3.150,00 

16 100 UN 

lençol para cama, tecido em 100% algodão, na cor verde clara, 
mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem industrial e 

hospitalar, com logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo 
de referência), tamanho 1,20cm x 2,20m. unidade. 

COTEX 21,00 2.100,00 

17 250 UN 

fronha, em tecido 100% algodão, na cor verde clara, mínimo de 182 
fios por m2, resistente à lavagem industrial e hospitalar, com logotipo 
na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), tamanho 

0,55 x 0,75 cm. unidade. 

COTEX 7,20 1.800,00 

18 150 UN 

fronha, em tecido 100% algodão, na cor branca, mínimo de 182 fios 
por m2, resistente à lavagem industrial e hospitalar, com logotipo na 
cor azul (logotipo 02, conforme termo de referência), tamanho 0,55 x 

0,75 cm. unidade. 

COTEX 7,20 1.080,00 

19 50 UN 

travesseiro hospitalar, na cor verde, confeccionado em plástico pvc 
com reforço interno em malha de poliéster, sem zíper, impermeável, 
antialérgico, aceita produtos de limpeza, inclusive álcool a 70 ºgl, 
enchimento em flocos de espuma, tamanho 50 x 70 cm. unidade. 

COTEX 24,50 1.225,00 

20 150 UN 

travesseiro hospitalar, na cor azul, confeccionado em plástico pvc 
com reforço interno em malha de poliéster, sem zíper, impermeável, 
antialérgico, aceita produtos de limpeza, inclusive álcool a 70 ºgl, 
enchimento em flocos de espuma, tamanho 50 x 70 cm. unidade. 

COTEX 24,65 3.697,50 

Total geral de R$ 71.532,50 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 300 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), 
tamanho 55 x 60 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 6,40 1.920,00 

8 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 02, conforme termo de referência), 
tamanho 55 x 60 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 6,50 1.300,00 

9 400 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), 
tamanho 70 x 70 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 8,00 3.200,00 

10 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 02, conforme termo de referência), 
tamanho 70 x 70 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 8,00 1.600,00 

11 200 UN 

campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% 
algodão, na cor verde clara, com peso mínimo de 190 g/m2, com 

logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), 
tamanho 80 x 90 cm, sem fenestra. unidade. 

COTEX 9,20 1.840,00 

12 150 UN 

lençol para maca de ambulância, com elástico em toda extensão, 
tecido em 100% algodão, na cor verde clara, mínimo de 182 fios por 
m2, resistente à lavagem industrial e hospitalar, com logotipo na cor 
branca (logotipo 01, conforme termo de referência), tamanho 55cm x 

1,75m. unidade. 

COTEX 13,00 1.950,00 

13 500 UN 

lençol para maca clínica, com elástico, tecido em 100% algodão, na 
cor verde clara, mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem 
industrial e hospitalar, com logotipo na cor branca (logotipo 01, 

conforme termo de referência), tamanho 1,00cm x 2,10m. unidade. 

COTEX 18,00 9.000,00 

14 750 UN 

lençol para maca clínica, sem elástico, tecido em 100% algodão, na 
cor branca, mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem 
industrial e hospitalar, com logotipo na cor azul (logotipo 02, 

conforme termo de referência), tamanho 1,00m x 2,10m. unidade. 

COTEX 18,00 13.500,00 

15 150 UN 

lençol móvel, sem elástico, tecido em 100% algodão, na cor verde 
clara, mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem industrial e 
hospitalar, com logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo 

de referência), tamanho 1,20 x 1,80 m. unidade. 

COTEX 21,00 3.150,00 

16 100 UN 

lençol para cama, tecido em 100% algodão, na cor verde clara, 
mínimo de 182 fios por m2, resistente à lavagem industrial e 

hospitalar, com logotipo na cor branca (logotipo 01, conforme termo 
de referência), tamanho 1,20cm x 2,20m. unidade. 

COTEX 21,00 2.100,00 

17 250 UN 

fronha, em tecido 100% algodão, na cor verde clara, mínimo de 182 
fios por m2, resistente à lavagem industrial e hospitalar, com logotipo 
na cor branca (logotipo 01, conforme termo de referência), tamanho 

0,55 x 0,75 cm. unidade. 

COTEX 7,20 1.800,00 

18 150 UN 

fronha, em tecido 100% algodão, na cor branca, mínimo de 182 fios 
por m2, resistente à lavagem industrial e hospitalar, com logotipo na 
cor azul (logotipo 02, conforme termo de referência), tamanho 0,55 x 

0,75 cm. unidade. 

COTEX 7,20 1.080,00 

19 50 UN 

travesseiro hospitalar, na cor verde, confeccionado em plástico pvc 
com reforço interno em malha de poliéster, sem zíper, impermeável, 
antialérgico, aceita produtos de limpeza, inclusive álcool a 70 ºgl, 
enchimento em flocos de espuma, tamanho 50 x 70 cm. unidade. 

COTEX 24,50 1.225,00 

20 150 UN 

travesseiro hospitalar, na cor azul, confeccionado em plástico pvc 
com reforço interno em malha de poliéster, sem zíper, impermeável, 
antialérgico, aceita produtos de limpeza, inclusive álcool a 70 ºgl, 
enchimento em flocos de espuma, tamanho 50 x 70 cm. unidade. 

COTEX 24,65 3.697,50 

Total geral de R$ 71.532,50 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 288/2016 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 249/2016, homologado em 
12/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material de expediente e de 
escritório.  
Empresa: CAMPOS & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 100 UN 

cd-r, virgem, gravação a 52x, 700 mb dados/ 80 min. áudio, em estojo 
plástico individual, capacidade para armazenamento de 700 mb de dados, 

ou 80 minutos de áudio. velocidade de gravação de 1 a 52x, tendo em 
uma das faces a identificação técnica da mídia (tipo/capacidade para 

dados e áudio/velocidade de gravação e espaço para escrita do conteúdo 
gravado com caneta apropriada). 

MULTILASER 1,18 118,00 

19 100 UN 

dvd+r, 8 x, 4.7 gb dados/120 min., vídeo (sp), embalagem individual 
lacrada em caixa padrão cd. padrão dvd+r (mais r). capacidade para 

gravação de 4.7 gb de dados, ou 120 minutos de vídeo em qualidade sp. 
velocidade de gravação até 8 x. face não gravável fosca com identificação 

do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravação, e espaço 
para escrita do conteúdo gravado com caneta apropriada. 

MULTILASER 1,25 125,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 293/2016 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 259/2016, homologado em 
15/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de galões e caixas de água 
mineral para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 

 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 300 Lt 
galão de 20 litros de água mineral sem gás, padrão estabelecido pela 

portaria 36/90 do ministério da saúde, com prazo de validade 
mínimo de 2 meses. 

Boreal R$ 8,00 R$ 
2.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 294/2016 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 259/2016, homologado em 
15/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de galões e caixas de água 
mineral para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 200 Cx. 
caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, padrão 
estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da saúde, com 

prazo de validade mínimo de 2 meses. 
D’FONTE R$ 17,90 R$ 

3.580,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 304/2016 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 262/2016, homologado em 
18/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 8.910,00 (Oito mil novecentos e dez reais).     
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de copa e cozinha  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

 
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 300 Lt 
galão de 20 litros de água mineral sem gás, padrão estabelecido pela 

portaria 36/90 do ministério da saúde, com prazo de validade 
mínimo de 2 meses. 

Boreal R$ 8,00 R$ 
2.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 294/2016 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 259/2016, homologado em 
15/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 3.580,00 (três mil quinhentos e oitenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de galões e caixas de água 
mineral para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 200 Cx. 
caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, padrão 
estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da saúde, com 

prazo de validade mínimo de 2 meses. 
D’FONTE R$ 17,90 R$ 

3.580,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 304/2016 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 262/2016, homologado em 
18/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 8.910,00 (Oito mil novecentos e dez reais).     
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de copa e cozinha  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
Valor Total 
Registrado 

1 900 UN 
açúcar cristalizado, na cor branca, sacarose de cana-de-

açúcar, embalagem em polietileno, contendo data de 
fabricação e prazo de validade. embalagem de 05 kg. 

Nova 
Açúcar 9,90 8.910,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 962/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA J. C. PUPIM & CIA 
LTDA - ME ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO Nº 237/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
J. C. PUPIM & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Avenida Minas Gerais, 1456, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 08.674.974/0001-62, neste ato representada por sua sócia 
administradora, Sra. Rosilene de Fátima Roco Pupim, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 700536-7 SSP/PR e do CPF nº 698.155.699-53, residente e 
domiciliada em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia, tendo início em 10/09/2016 e término em 10/09/2017. 
Cláusula Segunda: 
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 876.000,00 (oitocentos e setenta e 
seis mil reais).
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 1.752.000,00 (um milhão e 
setecentos e cinquenta e dois mil reais).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária: 
14.05.18.541.0020.2.112 – Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque 
Cinturão Verde 3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros PJ - Fonte 0 – Despesa 
principal 729.
14.05.18.541.0020.2.112 – Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque 
Cinturão Verde 3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros PJ - Fonte 555 – Des-
pesa principal 730.
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de agosto de 2016.

    Rosilene de Fátima Roco Pupim                      Claudemir Romero Bongiorno
 J. C. PUPIM & CIA LTDA - ME                                            Prefeito 
 Contratada                                             Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
 I - A homologação do procedimento administrativo referente à Li-
citação nº 11/2016, modalidade Tomada de Preços, Processo 333/2016, con-
cernente a Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da 
rodoviária de São Lourenço.
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II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CONSTRUTORA 
ÁGUAS CLARAS LTDA - ME como vencedora do lote único no valor de R$ 
154.842,44 (cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e 
quarenta e quatro centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de agosto de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para a contratação, 
tendo em vista a inscrição no Processo Seletivo Simplificado - PSS, de acordo 
com Edital nº 001/2015, de 16 de setembro de 2015.
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 contratação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 31 
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).
CARGO: EDUCADOR INFANTIL - PSS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ANA PAULA ANTUNES VACARO CONRADO  42º
REGIANE LAURIANO    43º
DANIELE SILVA LONGO    44º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (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); 
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 22 de Agosto de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para a contratação, 
tendo em vista a inscrição no Processo Seletivo Simplificado - PSS, de acordo 
com Edital nº 001/2015, de 16 de setembro de 2015.
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 contratação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 31 
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).
CARGO: PROFESSOR - PSS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ADRIANA DE PROENÇA    37º
DAIANE FRANCO CONDE    38º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•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 (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); 
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 22 de Agosto de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 912/2016-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 concurso público realizado em 06 de Abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de Fe-
vereiro de 2014,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, CLEONICE DOS SANTOS GONÇALVES LOPES, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, no Regime Estatutário da Lei nº 
1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
do Município de Cianorte, a partir do dia 22 de agosto de 2016, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível B, Classe 1, da tabela de vencimentos constante 
do Anexo V, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do Plano de Carreira do Ma-
gistério Público Municipal de Cianorte.
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 18 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 913/2016-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 concurso público realizado em 24 de março 
de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2013, de 08 de 
fevereiro de 2013,
  RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, SANDRA BONILHO PEREIRA LUCAS, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, do grupo ocupa-
cional de saúde, constante do anexo V da Lei nº 1.344/91, de 28/08/1991, do 
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais 
de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei nº 1.267/90, de 11/09/1990, do Re-
gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, 
percebendo vencimento atribuído ao grau G 48 da tabela de vencimentos do 
município, a partir do dia 22 de agosto 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 18 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 914/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 11308, de 16/08/2016, 
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal VILMA LARRANHAGA 
LOPES OLIVEIRA 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 

Div. de Recursos Humanos
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de 01/02/2010 a 31/01/2015, no período de 22/08/2016 a 19/11/2016, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 18 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 915/2016-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 9.930, de 20 de 
Julho de 2016.
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a MARIA APARECIDA SALVANHINI PA-
RIZI, pensão por morte do servidor MARIO PARIZI, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de PINTOR DE OBRAS, ocorrido em 26 de Fevereiro de 2016.
 Art. 2º - O valor mensal dos proventos será integral, no valor de R$ 
929,43 (novecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), e o valor 
anual de R$ 11.153,16 (onze mil, cento e cinquenta e três reais e dezesseis cen-
tavos), em cota vitalícia para o cônjuge MARIA APARECIDA SALVANHINI 
PARIZI.
 Art. 3º - Pensão concedida com base no artigo 40º, § 7º, inciso II, 
da Constituição Federal, já com as alterações inseridas pela EC nº 41/03, c/c 
artigo 181º da Lei Municipal nº 1.267/90, e com o artigo 69º da Lei Municipal nº 
2.186/2001, e com o reajuste respeitando os termos do item 18, II, “B” da Nota 
Explicativa nº 003/2014/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS, ou seja, sem paridade.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, COM 
EFEITOS RETROATIVOS A 20 DE JULHO DE 2016.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 917/2016-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 9.469, de 11 de 
julho de 2016.
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a EDILIA DAMORDIVINO KUFFEL, pen-
são por morte do servidor HERVALDO KHUN, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de MOTORISTA, ocorrido em 07 de Julho de 2016.
 Art. 2º - O valor mensal dos proventos será integral, no valor de 
R$ 1.801,22 (hum mil, oitocentos e um reais e vinte e dois centavos), e o valor 
anual de R$ 21.614,64 (vinte e um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e 
quatro centavos), em cota vitalícia para o cônjuge EDILIA DAMORDIVINO 
KUFFEL.
 Art. 3º - Pensão concedida com base no artigo 40º, § 7º, inciso I, da 
Constituição Federal, já com as alterações inseridas pela EC nº 41/03, c/c arti-
go 181º da Lei Municipal nº 1.267/90, e com o artigo 69º da Lei Municipal nº 
2.186/2001, e com o reajuste respeitando os termos do item 18, II, “B” da Nota 
Explicativa nº 003/2014/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS, ou seja, sem paridade.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, COM 
EFEITOS RETROATIVOS A 07 DE JULHO DE 2016.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Portaria n.º 002-GS/SMS/2016
O Secretário Municipal da Saúde de Cianorte, Estado do Paraná, ROGÉRIO 
SOSSAI, nomeado através da Portaria n.º 015/2013 - SEC/ADM, com funda-
mento na Resolução CFM n.º 1.342/91, no uso das atribuições que lhe confere 
seu cargo;
Considerando as atribuições conferidas no artigo 2º da referida resolução.
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear o Doutor FILIPI GUILHEN PASIN, médico inscrito no 

Secretaria de Saúde

CRM n.º 35.107, servidor público municipal, matrícula n.º 4991-3, para ocupar 
o cargo de Diretor Técnico da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas 
do Município de Cianorte, Estado do Paraná.    
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Comunicações de praxe.
Cianorte, 16 de agosto de 2016. 

ROGÉRIO SOSSAI
 Secretário Municipal de Saúde

Câmara de Vereadores
 
 CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº 003/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS –CMC  

A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 

denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 

Presencial sob o nº 005/2016, homologado em 19/05/2016. 

Valor Homologado: R$ 5.071,15 (Cinco mil, setenta e um reais e quinze 

centavos). 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios e 

Materiais de Copa e Cozinha para a Câmara Municipal de Cianorte.  

Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA 

Prazo da Ata de Registro de Preços: 23/05/2017. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item 
 

Qtde Especificações Marca 
Valor unitário 

registrado 
Valor total 
registrado 

1 50 

Açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. embalagem 
de 5kg em polietileno, contendo dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, validade mínima de 06 meses, 
de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. 

 
 
 

NOVA AÇÚCAR 

 
 

R$ 10,30 

 
 

R$ 515,00 

2 03 
Açúcar refinado, pacote 01 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 
açúcar, branco, 1ª qualidade, validade mínima de 06 meses, de acordo 
com as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. 

 
 

ALTO ALEGRE 

 
R$ 3,20 

 
R$ 9,60 

3 100 

Pacotes de  400gr. de biscoito água e sal, acondicionado em embalagem 
dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico 
(vitamina b9), gordura vegetal hidrogenada, sal, acucar invertido, 
extrato de malte, fermento químico (bicarbonato de amonio, bicarbonato 
de sódio, pirofosfato acido de sodio), estabilizante lecitina de soja e 
melhorador de farinha (metabissulfito de sodio e protease), contendo 
gluten, e podendo conter tracos de leite. aparência: massa bem assada. 
cor, cheiro e sabor proprios. validade: mínima de 06 meses. rotulagem: 
de acordo com a legislação vigente. Ótima qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISABELA 

 
R$ 3,50 

 
R$ 350,00 

4 200 

Pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico 
(vitamina b9), açúcar, amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de 
malte, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de 
sódio, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. contem gluten. 
aparência: massa bem assada, sem recheio e sem cobertura. cor, cheiro 
e sabor próprios. validade mínima de 06 meses. rotulagem: de acordo 
com a legislação vigente. ótima qualidade. 

 
 
 
 
 
 
 

ISABELA 

R$ 3,60 R$ 720,00 

5 30 
Filtro de papel para café, tamanho 103, com dupla costura lateral. Caixa 
com no mínimo 28 unidades. Unidade. 

 
JANDAIA 

 
R$ 3,15 

 
R$ 94,50 

6 99 
Café torrado e moído, pacote com 500g, de 1ª qualidade, identificação 
de lote e validade na embalagem, prazo de validade mínima de 06 
meses. Pacote. 

 
CIANORTE 

 
R$ 7,10 R$ 702,90 

7 40 
Chá de erva mate queimado, caixa com 200g, identificação de lote e 
validade na embalagem, prazo de validade mínima de 06 meses. Caixa. 

 
CHÁ CHÁ 

 
R$ 5,50 R$ 220,00 

8 25 
Potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, podendo conter vitamina 
e outras substancias permitidas, qualidade com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio. Prazo de validade mínima de 06 meses. 

 
 

COAMO 
 

 
R$ 4,50  

 
R$ 112,50 

 
  

Item 
 

Qtde Especificações Marca 
Valor unitário 

registrado 
Valor total 
registrado 

 
9 
 

03 

Copo para café, caixa com 5000 unidades, plástico descartável, 
capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e 
saliência na borda, peso por centena igual ou superior a 72g e de acordo 
com norma nbr 14.865. acondicionados em sacos plásticos com 100 
unidades cada. 

 
 

DANÚBIO 67,00 R$ 201,00 

10 10 

Caixa com 3000 unidades de copo plástico descartável para água, 
capacidade 180ml, em poliestireno transparente, não tóxico, com frisos e 
saliência na borda, peso por centena do copo igual ou superior a 220g e 
de acordo com norma NBR 14.865, pacote com 100 unidades. 

 
 

NOSSO COPO 

 
R$ 69,50  

 
R$ 695,00 

11 02 

Garrafa térmica, de mesa, para uso e transporte na vertical, conservação 
térmica de líquidos quente e frio, sistema de bomba, jato forte e preciso, 
com alça acoplada a tampa, revestimento externo em polipropileno, 
ampola de vidro, 1,8 litros de capacidade. Unidade. 

 
 

ALADIN 
R$ 102,00 R$ 204,00 

12 03 
Adoçante Dietético Líquido, Frasco com 100 ml. Prazo de validade 
mínima de 06 meses. 

 
ADOCIL 

 
R$ 2,70 

 
R$ 8,10 

13 30 

Mistura para preparo de Cappuccino Tradicional, peso líquido de 200 
gramas, envasilhado em pote de plástico com tampa rosqueável, 
embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade mínima de 06 meses. Unidade. 

 
 

JANDAIA 
R$ 5,15 R$ 154,50 

14 99 
Galões com 20 litros de água mineral sem gás, com validade mínima de 
03 meses da data de entrega. 

 
SAFIRA 

 
R$ 10,95 

 
R$ 

1.084,05 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 24 de Maio de 
2016. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº 002/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 

denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 

Presencial sob o nº 004/2016, homologado em 17/05/2016. 

Valor Homologado: R$ 30.000 (trinta mil) reais. 

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de prestação de serviços 

de agenciamento de viagens, para cotação, reserva, marcação, remarcação e 

cancelamento de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto 

(e-mail e/ou telefone), para atender a demanda da Câmara Municipal de 

Cianorte- Paraná. 

Empresa: Acácia Agência de Viagens e Turismo Ltda – ME. 

Percentual de desconto registrado: 4,0 % 



Órgão Oficial Nº 0840                    Segunda-feira, 22 de Agosto de 2016                                      Pág. 

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

8
 
 Prazo da Ata de Registro de Preços: 22/05/2017 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 23 de Maio de 
2016. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº 001/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS –CMC  

A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 

denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 

Presencial sob o nº 003/2016, homologado em 03/05/2016. 

Valor Homologado: R$ 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinqüenta reais). 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de combustível (etanol) e 

serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal de Cianorte.  

Empresa: C.D. AUTO POSTO LTDA –EPP. 

Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações Valor Unitário registrado Valor Total registrado 

01 4.000 
Litros de Etanol 

(Álcool Hidratado) 
R$ 2,70 R$ 10.800,00 

02 30 
Serviços de Lavagem de Veículos 

(interno e externo) 
R$ 35,00 R$ 1.050,00 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 04 de Maio de 

2016. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 
 
 EXTRATO DA ATA Nº 004/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 

denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 

Presencial sob o nº 005/2016, homologado em 19/05/2016. 

Valor Homologado: R$ 5.070,00 (Cinco mil e setenta reais). 

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios e 

Materiais de Copa e Cozinha para a Câmara Municipal de Cianorte.  

Empresa: A G ROSSATO – DISTRIBUIDORA –ME 

Prazo da Ata de Registro de Preços: 23/05/2017 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item 
 

Qtde Especificações Marca Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado 

15 260 Caixas com 48 copos de água mineral com 200 ml, 
sem gás, com validade mínima de 03 meses. 

 
 

D’ Fonte 
 
 

R$ 19,50 R$ 5.070,00 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 24 de Maio de 

2016. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº 005/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo 

denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mediante Pregão 

Presencial sob o nº 006/2016, homologado em 30/05/2016. 

Valor Homologado: R$ 3.589,29 (Três mil quinhentos e oitenta e nove reais e 

vinte e nove centavos). 
 
 Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Limpeza e 

Produtos de Higienização para a Câmara Municipal de Cianorte.  

Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP  

Prazo da Ata de Registro de Preços: 29/05/2017 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações Marca 
Proposta 

Valor 
unitário 

registrado 
R$ 

 
Valor total 

Registrado R$ 

01 03 
Pá coletora lixo, material: coletor metálico, cabo em madeira, resistente, 
comprimento cabo 20cm. 
 

ANA LÍVIA 
 

3,98 11,94 

02 01 
Pá Coletora de lixo  com Tampa, retrátil, feito em polipropileno; cabo 
de alumínio, tamanho mínimo de 135 cm. 
 
 

ANA LÍVIA 
 

13,90 13,90 

03 05 

Desinfetante uso geral, caixa com 6 frascos de 2 litros, com ação bactericida, 
fragância variada. Composição: Ativo, Emulsificante, Perfume, Controlador de 
pH, Conservante (5-cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-
ona), Corante e água, Componentes ativos: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil 
Amônio e Cloreto de Didecildimetilamônio - 0,28%. Original do fabricante, com 
registro no Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e 
validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem. 
Boa qualidade. 
 

CLEAN PLUS 

 
 
 
 

20,86 104,30 

04 07 

Água sanitária, caixa c/ 12 unidades, com cloro ativo, ação desinfetante de uso 
geral inclusive. Sem perfume. Composição: Hipoclorito de Sódio e água. Teor 
de Cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. Original de fábrica, embalagens lacradas, 
com registro no Ministério da Saúde, químico responsável, datas de fabricação 
e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações. Ótima 
qualidade. 
 

GIRANDO SOL 

 
 
 

21,48 150,36 

05 08 
Guardanapo de papel, com dois rolos, tamanho 22x20cm, pacotes com 02 
rolos, cor branca, com 50 folhas cada rolo totalizando 100 folhas. 
 

CLARIS 
 

2,69 21,52 

06 30 
Pano de chão, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em 
overlock, dimensoes  aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de 100gr. 
 

ORIENTE 
 
 

4,95 
148,50 

07 10 Toalha para limpeza de chão, medindo 65cm x 1 m, padrão toalha de banho, 
100% de algodão, alta absorção de umidade, com costuras laterais ORIENTE  

3,68 36,80 

08 10 

Pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, cor branca, 
alvejado, com bainha, estampas variadas. características adicionais 
absorvente/lavável e durável. 
 

ORIENTE 

 
 

1,99 
 

19,90 

 
09 

 
 
 

24 Flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo aproximadamente 
30x50cm, com costuras nas laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade. ORIENTE 

 
 

2,60 62,40 

10 01 
Álcool Etilico Hidratado 92,8º INPM. Caixa c/ 12x1 litros, uso doméstico, 
limpeza geral, 92,8% e 7,2% de água. TUPI 

 
76,00 76,00 

11 01 

Álcool Etílico Hidratado BM 70º INPM, caixa c/ 12x1 litros, 480 g,. Composição: 
Álcool etílico e água purificada, glicerina, carbômero, neutralizante e 
desnaturante 
 

MUI BOM 

 
 

62,00 62,00 

12 04 
Desodorizador de ar essências variadas, apresentação aerosol, aplicação 
aromatizador ambiental, frascos com no mínimo 360 ml. 
 

GRAID 
 

9,70 38,80 

13 02 

Balde de 15 l, plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta resistência a 
impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em metal 
1010/20 zincado. 
 

JAGUAR  

 
 

3,99 7,98 

14 25 

Frasco com 500 ml detergente com aroma neutro, tensoativos aniônicos 
biodegradáveis, para remoção de gordura em louças, talheres e panelas, com 
notificação junto a  anvisa, conforme legislação vigente. 
 

 
IGUI LOUÇA 

 
 

1,45 
 

36,25 

15 09 

Esponja de lavar louça, dupla face, medindo 110mmx75mmx20mm, multiuso 
para limpeza pesada, pacote com 03 unidades. com ação antibactérias que 
combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja. 
lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e lado amarelo, espuma 
macia, para limpeza de superfícies delicadas. composição: espuma de 
poliuretano com agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo. ótima 
qualidade. 
 

 
ESFREBOM 

 
 
 
 

2,75 
 

 
24,75 

16 12 
Frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: lauril éter, sulfato de sódio), 
líquido, com pulverizador de gatilho. 
 

FACILI 
 

5,90 70,80 

17 38 

Frasco com 500 ml limpador instantâneo multi-uso, contendo aquilbenzeno, 
sulfonato de sódio, álcool etoxilado e essência, líquido, para limpeza em geral, 
com notificação junto a anvisa, conforme legislação vigente. 
 

FACILI 

 
 

2,78 105,64 

 
 Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de Limpeza e 

Produtos de Higienização para a Câmara Municipal de Cianorte.  

Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP  

Prazo da Ata de Registro de Preços: 29/05/2017 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações Marca 
Proposta 

Valor 
unitário 

registrado 
R$ 

 
Valor total 

Registrado R$ 

01 03 
Pá coletora lixo, material: coletor metálico, cabo em madeira, resistente, 
comprimento cabo 20cm. 
 

ANA LÍVIA 
 

3,98 11,94 

02 01 
Pá Coletora de lixo  com Tampa, retrátil, feito em polipropileno; cabo 
de alumínio, tamanho mínimo de 135 cm. 
 
 

ANA LÍVIA 
 

13,90 13,90 

03 05 

Desinfetante uso geral, caixa com 6 frascos de 2 litros, com ação bactericida, 
fragância variada. Composição: Ativo, Emulsificante, Perfume, Controlador de 
pH, Conservante (5-cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-
ona), Corante e água, Componentes ativos: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil 
Amônio e Cloreto de Didecildimetilamônio - 0,28%. Original do fabricante, com 
registro no Ministério da Saúde, químico responsável, data de fabricação e 
validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem. 
Boa qualidade. 
 

CLEAN PLUS 

 
 
 
 

20,86 104,30 

04 07 

Água sanitária, caixa c/ 12 unidades, com cloro ativo, ação desinfetante de uso 
geral inclusive. Sem perfume. Composição: Hipoclorito de Sódio e água. Teor 
de Cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. Original de fábrica, embalagens lacradas, 
com registro no Ministério da Saúde, químico responsável, datas de fabricação 
e validade, indicações e precauções de uso, composição e informações. Ótima 
qualidade. 
 

GIRANDO SOL 

 
 
 

21,48 150,36 

05 08 
Guardanapo de papel, com dois rolos, tamanho 22x20cm, pacotes com 02 
rolos, cor branca, com 50 folhas cada rolo totalizando 100 folhas. 
 

CLARIS 
 

2,69 21,52 

06 30 
Pano de chão, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em 
overlock, dimensoes  aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de 100gr. 
 

ORIENTE 
 
 

4,95 
148,50 

07 10 Toalha para limpeza de chão, medindo 65cm x 1 m, padrão toalha de banho, 
100% de algodão, alta absorção de umidade, com costuras laterais ORIENTE  

3,68 36,80 

08 10 

Pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, cor branca, 
alvejado, com bainha, estampas variadas. características adicionais 
absorvente/lavável e durável. 
 

ORIENTE 

 
 

1,99 
 

19,90 

 
09 

 
 
 

24 Flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo aproximadamente 
30x50cm, com costuras nas laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade. ORIENTE 

 
 

2,60 62,40 

10 01 
Álcool Etilico Hidratado 92,8º INPM. Caixa c/ 12x1 litros, uso doméstico, 
limpeza geral, 92,8% e 7,2% de água. TUPI 

 
76,00 76,00 

11 01 

Álcool Etílico Hidratado BM 70º INPM, caixa c/ 12x1 litros, 480 g,. Composição: 
Álcool etílico e água purificada, glicerina, carbômero, neutralizante e 
desnaturante 
 

MUI BOM 

 
 

62,00 62,00 

12 04 
Desodorizador de ar essências variadas, apresentação aerosol, aplicação 
aromatizador ambiental, frascos com no mínimo 360 ml. 
 

GRAID 
 

9,70 38,80 

13 02 

Balde de 15 l, plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta resistência a 
impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em metal 
1010/20 zincado. 
 

JAGUAR  

 
 

3,99 7,98 

14 25 

Frasco com 500 ml detergente com aroma neutro, tensoativos aniônicos 
biodegradáveis, para remoção de gordura em louças, talheres e panelas, com 
notificação junto a  anvisa, conforme legislação vigente. 
 

 
IGUI LOUÇA 

 
 

1,45 
 

36,25 

15 09 

Esponja de lavar louça, dupla face, medindo 110mmx75mmx20mm, multiuso 
para limpeza pesada, pacote com 03 unidades. com ação antibactérias que 
combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja. 
lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e lado amarelo, espuma 
macia, para limpeza de superfícies delicadas. composição: espuma de 
poliuretano com agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo. ótima 
qualidade. 
 

 
ESFREBOM 

 
 
 
 

2,75 
 

 
24,75 

16 12 
Frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: lauril éter, sulfato de sódio), 
líquido, com pulverizador de gatilho. 
 

FACILI 
 

5,90 70,80 

17 38 

Frasco com 500 ml limpador instantâneo multi-uso, contendo aquilbenzeno, 
sulfonato de sódio, álcool etoxilado e essência, líquido, para limpeza em geral, 
com notificação junto a anvisa, conforme legislação vigente. 
 

FACILI 

 
 

2,78 105,64 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Proposta 

Valor 
unitário 

registrado 
R$ 

 
Valor total 

Registrado R$ 

18 12 

Inseticida, em aerossol, não contendo cfc-clorofluorcarbono. embalagem: com 
volume não inferior a 300 ml, com proteção contínua de no mínimo 12 horas 
contra moscas, mosquitos e baratas, com frascos em aço reciclável / ecológico, 
prazo de validade de no mínimo 2 anos. 
 

FORTE 

 
 

10,00 120,00 

19 10 
LIMPADOR LIMPEZA PESADA, frasco com 500 ml, concentrado, diluível, 
original. 
 

UAU 
 

4,85 48,50 

20 50 

Pacote com 1.000 folhas de papel toalha branco, interfolhado, 2 dobras, 
produzido em celulose 100% virgem, no tamanho de 22cmx20cm, em 
embalagem resistente ao armazenamento. com identificação do fabricante, e 
marca. 
 

DAELLE 

 
 

11,70 585,00 

21 02 

Papel higiênico, branco, fardo c/ 16x4 unidades, branco, rolo medindo 
30mx10cm cada rolo, macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou 
texturizado, 100% fibra celulósica, folha simples, embalagem plástica com 
quatro rolos, original do fabricante, com composição, data de fabricação e 
validade e informações do fabricante estampado na embalagem. boa qualidade. 
 

YPOA 

 
 
 

31,00 62,00 

22 04 

Luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par, luvas de proteção e 
segurança, uso doméstico, tamanho pequeno, forro 100% algodão, 
antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa uso de talco, elaborada com 
látex de borracha, natural de alta qualidade. 
 

ORIENTE 

 
 

3,85 15,40 

23 
 08 

Luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par, luvas de proteção e 
segurança, uso doméstico, tamanho Grande, forro 100% algodão, 
antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa uso de talco, elaborada com 
látex de borracha, natural de alta qualidade. 
 

ORIENTE 

 
 

3,85 30,80 

24 03 

Rodo, para piso, rodo com base em ferro, com 02 (duas) lâminas de borracha, 
medindo 40cm, com cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento 
150 cm. 
 

LOCATELI 

 
 

11,70 35,10 

25 06 

Pacote com 5 pedras de sabão em barra glicerinado de 200g cada, glicerinado, 
neutro. Composição: Sabão de ácidos graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos 
graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja,coadjuvantes, glicerina, agente 
anti-redepositante e água. Pronto uso, original do fabricante, com registro no 
Ministério da Saúde, quimico responsável, indicação de uso, composição, data 
de fabricação e de validade e informações do fabricante estampado na 
embalagem. Ótima qualidade. 
 

ALPES 

 
 
 
 

4,85 29,10 

26 10 

Sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 01 quilo, para limpeza 
geral, biodegradável, original do fabricante, com registro no ministério da 
saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação 
e de validade e informações do fabricante no rótulo. composição: tensoativo 
aniônico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. ótima qualidade. 
 

BRILHANTE 

 
 
 
 

5,90 

 
59,00 

27 03 

Galão com 5 litros de sabonete líquido, cremoso, perolado, com aroma de erva 
doce, para uso em saboneteira, para lavagem de mãos. original de fábrica,  
embalagem lacrada, com registro na anvisa, validade e ficha técnica do 
fabricante, indicações de uso, lote, data de fabricação estampado no rótulo da 
embalagem. composição: tensoativo não iônico, glicerina, alcalinizante, 
conservante, corante, essência e água. 
 

CLARA LUX 

 
 
 

18,90 56,70 

28 09 
Pacote com 100 unidades de saco para lixo (100 litros), em plástico, medidas 
aproximadas 75x90cm, reforçado, micra 0,7. boa qualidade. 
 

ORIENTE 
 

36,50 328,50 

29 05 
Pacote com 100 unidades de saco de lixo preto,  extraforte, com capacidade 
para 20 litros. micra 0,5. boa qualidade. 
 

ORIENTE 
 

9,00 45,00 

30 10 
Esponja de lã de aço carbonado abrasivo, para limpeza em geral. embalagem 
com 08 unidades, peso superior a 50gr 
 

INOVE 
 

1,69 16,90 

31 15 

Vassoura caipira de palha, confeccionada com palha de 1ª qualidade, com no 
mínimo 03 amarrações, com medida mínima de 30 cm de largura, com cabo de 
madeira de no mínimo 1,10 m. 
 

 
DA ROÇA 

 
 

8,90 
 

133,50 

32 06 
Vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de madeira rosqueado, cepa em 
material plástico de 19cm, para limpeza em geral. 
 

PREFERIDA 
 

7,80 46,80 

33 01 
Lixeira com tampa acionada por pedal, em material plástico, resistente, 
formato cilíndrico, com capacidade de 60 litros, cor branca. unidade. 
 

JAGUAR 
 

100,00 100,00 

34 01 
Lixeira com tampa acionada por pedal, em material plástico, resistente, 
formato cilíndrico, com capacidade de 100 litros, cor branca. unidade. 
 

JAGUAR 
 

179,00 179,00 

35 04 
Escova para limpeza de vaso sanitário, estrutura em plástico, com cerdas em 
nylon, medindo 30cm, com aparador em material plástico resistente. SAN PLINIO 

 
4,70 18,80 

36 20 

Saponáceo (sapólio) cremoso original, embalagem com 300g. composição: 
tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, 
preservante, pigmentos, fragrância e veículo. componente ativo linear 
alquilbenzeno sulfonato de sódio. 

BOMBRIL 

 
 
 

4,70 
 

94,00 

37 03 
Iscas Raticida em grãos, embalagem de mínimo 20g 

COMBATE 
 

1,25 3,75 
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Registrado R$ 

38 03 
Escova com cabo para lavar roupa. composição: pigmento, matéria sintética e 
plástico ou madeira.  

CONDOR 

 
 

3,70 

 
 

11,10 

39 06 

Lustra móveis, frasco de 500ml, pronto para uso, original do fabricante, com 
registro do ministério da saúde, químico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante na 
embalagem. boa qualidade 

 

GIOCA 

 
 
 

6,90 41,40 

40 06 Unidade borracha dupla avulsa, para rodo de alumínio com 40cm 
 

 
ORIENTE 

 
3,02 

 
18,12 

41 01 

Mangueira para jardim reforçada completa - material pvc siliconado, com bico 
de metal (engates rápidos) e esguicho ½" , com 30 metros. camada interna em 
pvc flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, camada 
externa em pvc flexível, resistente a pressões de até 6 bar. 
 

 
JAGUAR 

 
 
 

60,00 

 
60,00 

42 03  
Prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 unidades. 

 
LORENSON 

 
2,20 

 
6,60 

43 03 

Óleo de Peroba - Composição Óleo mineral e vegetal, solvente mineral, 
solvente vegetal e aromatizante. emb. aprox. 100ml 

 

KING 

 
 

4,50 13,50 

44 02 
Corda para varal nº. 5, com 10 metros cada. 

ORIENTE 
 

2,00 4,00 

45 03 
Bota de borracha, cor preta, cano longo - numeração do 34 ao 42. 

BRACAL 
 

35,50 106,50 

46 10 

PANO MULTI USO, ideal p/ limpeza de diversas superfícies, alta absorção e 
resistência, embalagem c/ no mínimo 05 panos. Medidas mínimas: 60cm x 30 
cm. 
 

 
ORIENTE 

 
 

3,99 
 

39,90 

47 03 
Rodo esponja em PVA com 27 cm, cabo em aço inox em duas partes; com jogo 
roletes, alavanca e torção em metal, poteiras e cabeças em plástico. Altura 
míninma: 135 cm. 

LOCATELLI 
 

41,85 125,55 

48 03  
Refil para rodo em espuma PVA c/ 27 cm. 

 
LOCATELLI 

 
14,99 

 
44,97 

49 03  
Refil para rodo esfregão fribra, dimensões: 37cmx14cmx2cm 

 
LOCATELLI 

 
1,36 

 
4,08 

50 06 Detergente Desincrustante Ácido; ácido clorídrico, ácido fluorídrico, tensoativo 
aniônico, alcalizanizante e corante. Registro na Anvisa. Embalagem c/ 5 litros. LOCATELLI  

18,98 113,88 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 31 de 
Maio de 2016. 
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38 03 
Escova com cabo para lavar roupa. composição: pigmento, matéria sintética e 
plástico ou madeira.  

CONDOR 

 
 

3,70 

 
 

11,10 

39 06 

Lustra móveis, frasco de 500ml, pronto para uso, original do fabricante, com 
registro do ministério da saúde, químico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e informações do fabricante na 
embalagem. boa qualidade 

 

GIOCA 

 
 
 

6,90 41,40 

40 06 Unidade borracha dupla avulsa, para rodo de alumínio com 40cm 
 

 
ORIENTE 

 
3,02 

 
18,12 

41 01 

Mangueira para jardim reforçada completa - material pvc siliconado, com bico 
de metal (engates rápidos) e esguicho ½" , com 30 metros. camada interna em 
pvc flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, camada 
externa em pvc flexível, resistente a pressões de até 6 bar. 
 

 
JAGUAR 

 
 
 

60,00 

 
60,00 

42 03  
Prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 unidades. 

 
LORENSON 

 
2,20 

 
6,60 

43 03 

Óleo de Peroba - Composição Óleo mineral e vegetal, solvente mineral, 
solvente vegetal e aromatizante. emb. aprox. 100ml 

 

KING 

 
 

4,50 13,50 

44 02 
Corda para varal nº. 5, com 10 metros cada. 

ORIENTE 
 

2,00 4,00 

45 03 
Bota de borracha, cor preta, cano longo - numeração do 34 ao 42. 

BRACAL 
 

35,50 106,50 

46 10 

PANO MULTI USO, ideal p/ limpeza de diversas superfícies, alta absorção e 
resistência, embalagem c/ no mínimo 05 panos. Medidas mínimas: 60cm x 30 
cm. 
 

 
ORIENTE 

 
 

3,99 
 

39,90 

47 03 
Rodo esponja em PVA com 27 cm, cabo em aço inox em duas partes; com jogo 
roletes, alavanca e torção em metal, poteiras e cabeças em plástico. Altura 
míninma: 135 cm. 

LOCATELLI 
 

41,85 125,55 

48 03  
Refil para rodo em espuma PVA c/ 27 cm. 

 
LOCATELLI 

 
14,99 

 
44,97 

49 03  
Refil para rodo esfregão fribra, dimensões: 37cmx14cmx2cm 

 
LOCATELLI 

 
1,36 

 
4,08 

50 06 Detergente Desincrustante Ácido; ácido clorídrico, ácido fluorídrico, tensoativo 
aniônico, alcalizanizante e corante. Registro na Anvisa. Embalagem c/ 5 litros. LOCATELLI  

18,98 113,88 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 31 de 
Maio de 2016. 
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