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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 228/2016

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 20 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para serviços de 
hospedagem para militares do Exército Brasileiro, durante realização de exames 
de saúde nos inscritos no serviço militar.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Setembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 298/2016

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas 
do dia 20 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços de revelação de fotografias para Secretaria 
Municipal de Bem Estar Social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Setembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 314/2016

Prorrogação de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 22 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de mate-
riais esportivos e educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das Escolas Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos, anexos e alterações, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Setembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 320/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 20 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para serviços de manutenção em porta pneumática automática, limpa-
dor de parabrisa, painel dianteiro e banco de motorista dos ônibus da frota do 
transporte escolar.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
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rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Setembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 321/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas 
do dia 20 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de aparelho celular e telefones 
sem fio para a Secretaria de Bem Estar Social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Setembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1024/2016 - 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 245/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais e prestação de serviços de elétrica a serem 
aplicados nos veículos da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
12.788,36 (Doze mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). 
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1029/2016 - 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 TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná, 137, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3629-3566, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.659.507/0001-13. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 249/2016.
OBJETO: Aquisição de material de expediente e de escritório.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
22.824,24 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro 
centavos).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de setembro 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 
283/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 406/2016, concernente a 
Registro de Preços visando à Contratação de serviços de plantio e replantio de 
grama tipo mato grosso, além de serviços com caminhão auto fossa.

II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa J. FRANCELINO DA 
SILVA & CIA LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02 no valor total de R$ 
121.600,00 (cento e vinte e um mil e seiscentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de setembro 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 
286/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 409/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios e doces, para 
refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e 
equipes e eventos realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: SIDNEI APARECI-
DO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 1-2-3-4-6-7-8-
9-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-32-34-35-36-37-
41-44-45-47-48 no valor total de R$ 88.454,80 (oitenta e oito mil quatrocentos 
e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).; e, A G ROSSATO - DISTRIBUI-
DORA – ME como vencedora dos itens 5-10-13-28-30-33-38-39-40-42-43-46 
no valor total de R$ 5.009,80 (cinco mil nove reais e oitenta centavos).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de setembro 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 
292/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 416/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, válvulas de pneus e contra-
tação de empresa para prestação de serviços como alinhamento, balanceamento 
e conserto de pneus dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal 
de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: AURIDETE DE 
OLIVEIRA 53960459904 como vencedora do item 12 no valor total de R$ 
280,00 (duzentos e oitenta reais); e, BOLANHO & BOLANHO LTDA - EPP 
como vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 no valor total 
de R$ 84.812,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Setembro 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 
293/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 417/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para a Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa A. M. APOLONIO 
PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-31-32-33-34-35-36-37-38 
no valor total de R$ 6.261,89 (seis mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta 
e nove centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2015 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA LABORATÓRIO MENI-
NO JESUS S/C LTDA, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 05/2015.
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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:
LABORATÓRIO MENINO JESUS S/C LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede á Avenida Bahia, 106, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
na, CEP 87.200-000, inscrita no CNPJ sob nº 80.909.161/0001-31, telefone (44) 
3629-1736, neste ato representado por Ângelo Trento, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 1.273.116 e do CPF nº 327.899.129-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto, incluir no contrato, cláusula de anti-
fraude e anticorrupção, conforme abaixo:
Os licitantes, o contratado, seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, devem observar e fazer observar, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indireta-
mente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em ins-
peções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir material-
mente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 
inspeção.
I. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, PR organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá san-
ção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, inde-
finidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empre-
sa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de 
um contrato financiado pelo organismo.
II. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financei-
ro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacio-
nados à licitação e à execução do contrato.
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, 25 de agosto de 2016.

Ângelo Trento
LABORATÓRIO MENINO JESUS S/C LTDA

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO
Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 349/2016 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 292/2016, homologado em 
01/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 84.812,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze 
reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, válvulas de pneus e 
contratação de empresa para prestação de serviços como alinhamento, 
balanceamento e conserto de pneus dos veículos pertencentes à frota da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: BOLANHO & BOLANHO 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 48 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/65 r14. 

Tigar/Sigura 

182,00 8.736,00 

2 52 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r-13. 

Firestone/Multihawk 

168,00 8.736,00 

3 48 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r14. 

Fate/Prestiva 

195,00 9.360,00 

4 40 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/70 r-15. 

Falken/R51 

355,00 14.200,00 

5 8 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 225/65 r-16. 

Michelin/Agilis 

635,00 5.080,00 

6 20 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/75 r-16. 

Falken/R51 

450,00 9.000,00 

7 30 UN 

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/SP 391 

700,00 21.000,00 

8 250 UN válvulas "bicos" de pneu . Schneider 4,00 1.000,00 

9 100 SVÇ serviço de alinhamento para qualquer 
um dos veículos. 

 35,00 3.500,00 

10 250 SVÇ serviço de balanceamento para qualquer 
um dos veículos. 

 12,00 3.000,00 

11 30 SVÇ serviço de cambagem para qualquer um 
dos veículos. 

 40,00 1.200,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 349/2016 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 292/2016, homologado em 
01/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 84.812,00 (oitenta e quatro mil oitocentos e doze 
reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, válvulas de pneus e 
contratação de empresa para prestação de serviços como alinhamento, 
balanceamento e conserto de pneus dos veículos pertencentes à frota da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: BOLANHO & BOLANHO 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 48 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/65 r14. 

Tigar/Sigura 

182,00 8.736,00 

2 52 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r-13. 

Firestone/Multihawk 

168,00 8.736,00 

3 48 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 175/70 r14. 

Fate/Prestiva 

195,00 9.360,00 

4 40 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/70 r-15. 

Falken/R51 

355,00 14.200,00 

5 8 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 225/65 r-16. 

Michelin/Agilis 

635,00 5.080,00 

6 20 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, 

com certificação do inmetro, com 
medidas de 205/75 r-16. 

Falken/R51 

450,00 9.000,00 

7 30 UN 

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/SP 391 

700,00 21.000,00 

8 250 UN válvulas "bicos" de pneu . Schneider 4,00 1.000,00 

9 100 SVÇ serviço de alinhamento para qualquer 
um dos veículos. 

 35,00 3.500,00 

10 250 SVÇ serviço de balanceamento para qualquer 
um dos veículos. 

 12,00 3.000,00 

11 30 SVÇ serviço de cambagem para qualquer um 
dos veículos. 

 40,00 1.200,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 350/2016 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 286/2016, homologado em 
02/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 88.454,80 (oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta 
e quatro reais e oitenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios e 
doces, para refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, 
projetos e equipes e eventos realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.  
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 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 UN 

arroz agulhinha tipo 01 - pacote de 5 quilos, de acordo com as 
nta 02 e 33, longo, fino, constituído de grãos saudáveis 

permitindo-se apenas até 5% de grãos quebrados de acordo 
com a legislação vigente, com umidade máxima de 12%, isento 

de matéria terrosa, de parasitos, de detritos animais e 
vegetais, validade mínima de 6 meses, com certificado de 

classificação. 

IDEAL 10,70 1.070,00 

2 200 UN caixa com 48 copos de água mineral, de 200ml cada, com 
validade mínima de 02 meses CRISTAL 14,70 2.940,00 

3 40 Pct 

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, prazo de validade, de acordo com as normas e/ou 
resoluções vigentes da anvisa/ms. 

NOVA 
AÇUCAR 7,00 280,00 

4 100 UN 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po, energizado 
com 9 vitaminas. produto de primeira linha, acondicionado em 
embalagem atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro de 
leite em po, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma 

imitacao de baunilha, vitaminas e sal. 

ZAELI 3,00 300,00 

6 100 Pct 

café torrado e moído, pacote com 500g, de 1ª qualidade, com 
selo de pureza da abic, identificação de lote e validade na 

embalagem, prazo de validade correspondente a 75% do prazo 
de fabricação. pacote. 

CANÇÃO 6,35 635,00 

7 200 Pct 

feijão carioquinha tipo 1, de acordo com as nta 02 e 14, 
classificado com tipo cores, isto é, constituído de grãos com a 

mesma coloração admitindo-se no máximo 05 (cinco)% de 
misturas de outras classes e até 10 (dez)% de mistura de 
variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, de 

parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos 
ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, 
mofados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua 
aparência e qualidade, produção da última safra, umidade 
máxima 12,0 (g), validade mínima de 6 meses, embalagem 

primária saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, 
contendo peso líquido de 1 (um) kg. 

SAPECA 4,40 880,00 

8 20 UN 
pacotes de 01 kg de farinha de mandioca torrada, tipo 01. 

isenta de materias terrosas, parasitas e umidade. apresentar 
coloracao homogenea e ausencia de odores estranhos. 

AMAFIL 2,30 46,00 

9 20 UN 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com 

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

SOL 9,40 188,00 

11 40 UN 
lata de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem 

longa vida com data de fabricacao nao superior a 2 meses e 
data de vencimento. 

MOCOCA 3,30 132,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

12 80 UN 

latas de 200 gr de milho verde em conserva, contendo graos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. 
embalado em recipiente metalico, hermeticamente fechado e 
esterelizado atraves de processo termico, com validade de 3 

anos da data de fabricacao indicada na tampa da lata e de 1º 
qualidade. 

CIAFRIOS 1,40 112,00 

14 50 UN pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, seca, 
com ovos ELIANE 2,49 124,50 

15 20 UN 

margarina vegetal com sal. emabalagem pote c/ 01 kg. com 
identificação do produto, identificação do fabricante, data de 
fabricação, com validade e de acordo com as normas e/ ou 
resoluções da anvisa/ms. o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. 1ª 

CLEIBON 4,80 96,00 

16 200 UN óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 
900ml. COAMO 2,90 580,00 

17 60 UN 
dúzia de ovos de galinha. ovos brancos e grandes, de 1ª 

qualidade, embalados em caixas com 12 unidades contendo a 
data de fabricação e prazo de validade 

FAMILIA 4,20 252,00 

18 2.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por 

unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato 
uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 

KIPÃO 9,25 18.500,00 

19 300 Kg 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, 
resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado 
em saco plástico transparente de polietileno, atóxico; e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 1ª qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 20,20 6.060,00 

20 50 Kg 

quilo de costela bovina, tipo ripa, resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª 

qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 12,80 640,00 

21 100 Kg 

quilo de carne bovina, bisteca sem filé, resfriada, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª 

qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 17,89 1.789,00 

22 300 UN 

quilos de carne bovina, patinho, resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico 

transparente de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1ª qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 17,85 5.355,00 

23 400 UN 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico 

transparente de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1ª qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 14,40 5.760,00 

24 300 UN 

quilos de carne de frango, coxa e sobre coxa, embalado e 
congelado. suas condicoes deverao estar de acordo com as 

normas tecnicas de alimentacao. embalagem deve conter data 
de fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. 

inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 6,80 2.040,00 

25 50 UN 

quilos de linguiça mista, resfriadas e embaladas em 
embalagem própria contendo sua data de fabricação não 

superior a 02 meses e data de vencimento. produto 
inspecionado pelo ministério da agricultura. 

FRIMESA 8,90 445,00 

26 300 UN 

quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em 
embalagem propria contendo sua data de fabricacao nao 

superior a 02 meses, e data de vencimento. produto 
inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL 4,99 1.497,00 

27 50 UN 

doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite 
pasteurizado, padronizado e/ou leite em pó reconstituído, 

açúcar, enzima, betagalactosidade e conservador: sorbato de 
potássio. não contém glúten. 

CIAFRIOS 2,30 115,00 

29 60 UN 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. 
embalado em recipiente metálico, hermeticamente fechado e 

esterilizado através de um processo térmico, com validade de 3 
anos da data de fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª 

qualidade 

QUERO 1,18 70,80 

31 500 UN quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com 
registro no ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 10,40 5.200,00 

32 120 Cx. 

leite longa vida integral, esterilizado , em embalagem tetra-
pack de 1 litro, e reembalados em caixa de papelão com 12 

unidades. composição mínima por litro: valor energético 550 
kcal, carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a 

embalagem deve conter o registro no ministério da saúde, local 
de origem, peso, data de embalagem e validade do produto. 

ITALAC 29,75 3.570,00 

34 500 UN 
quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, 

com registro no ministerio da agricultura e com sif/dipoa 
definitivo. 

ITALAC 21,00 10.500,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

12 80 UN 

latas de 200 gr de milho verde em conserva, contendo graos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. 
embalado em recipiente metalico, hermeticamente fechado e 
esterelizado atraves de processo termico, com validade de 3 

anos da data de fabricacao indicada na tampa da lata e de 1º 
qualidade. 

CIAFRIOS 1,40 112,00 

14 50 UN pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, seca, 
com ovos ELIANE 2,49 124,50 

15 20 UN 

margarina vegetal com sal. emabalagem pote c/ 01 kg. com 
identificação do produto, identificação do fabricante, data de 
fabricação, com validade e de acordo com as normas e/ ou 
resoluções da anvisa/ms. o produto deverá ter registro no 

ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. 1ª 

CLEIBON 4,80 96,00 

16 200 UN óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 
900ml. COAMO 2,90 580,00 

17 60 UN 
dúzia de ovos de galinha. ovos brancos e grandes, de 1ª 

qualidade, embalados em caixas com 12 unidades contendo a 
data de fabricação e prazo de validade 

FAMILIA 4,20 252,00 

18 2.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por 

unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato 
uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 

KIPÃO 9,25 18.500,00 

19 300 Kg 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, 
resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado 
em saco plástico transparente de polietileno, atóxico; e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 1ª qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 20,20 6.060,00 

20 50 Kg 

quilo de costela bovina, tipo ripa, resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª 

qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 12,80 640,00 

21 100 Kg 

quilo de carne bovina, bisteca sem filé, resfriada, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão 
estar de acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª 

qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 17,89 1.789,00 

22 300 UN 

quilos de carne bovina, patinho, resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico 

transparente de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1ª qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 17,85 5.355,00 

23 400 UN 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico 

transparente de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1ª qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 14,40 5.760,00 

24 300 UN 

quilos de carne de frango, coxa e sobre coxa, embalado e 
congelado. suas condicoes deverao estar de acordo com as 

normas tecnicas de alimentacao. embalagem deve conter data 
de fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. 

inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 6,80 2.040,00 

25 50 UN 

quilos de linguiça mista, resfriadas e embaladas em 
embalagem própria contendo sua data de fabricação não 

superior a 02 meses e data de vencimento. produto 
inspecionado pelo ministério da agricultura. 

FRIMESA 8,90 445,00 

26 300 UN 

quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em 
embalagem propria contendo sua data de fabricacao nao 

superior a 02 meses, e data de vencimento. produto 
inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL 4,99 1.497,00 

27 50 UN 

doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite 
pasteurizado, padronizado e/ou leite em pó reconstituído, 

açúcar, enzima, betagalactosidade e conservador: sorbato de 
potássio. não contém glúten. 

CIAFRIOS 2,30 115,00 

29 60 UN 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. 
embalado em recipiente metálico, hermeticamente fechado e 

esterilizado através de um processo térmico, com validade de 3 
anos da data de fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª 

qualidade 

QUERO 1,18 70,80 

31 500 UN quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com 
registro no ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 10,40 5.200,00 

32 120 Cx. 

leite longa vida integral, esterilizado , em embalagem tetra-
pack de 1 litro, e reembalados em caixa de papelão com 12 

unidades. composição mínima por litro: valor energético 550 
kcal, carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a 

embalagem deve conter o registro no ministério da saúde, local 
de origem, peso, data de embalagem e validade do produto. 

ITALAC 29,75 3.570,00 

34 500 UN 
quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, 

com registro no ministerio da agricultura e com sif/dipoa 
definitivo. 

ITALAC 21,00 10.500,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

35 400 Kg kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às 
normas de saúde pública e agricultura. FRIMESA 16,50 6.600,00 

36 300 UN pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de 
validade mínimo de 06 dias KIPÃO 4,18 1.254,00 

37 300 UN unidade bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 
700grs. ITALIANA 6,80 2.040,00 

41 200 UN biscoito de polvilho - fardo com 20 un. - 50gr cada unidade. PANCO 16,00 3.200,00 

44 60 UN caixa contendo canudo frito com recheio de doce de leite, com 
50 unidades. JB 12,00 720,00 

45 40 UN pacote de doce teta de nega, contendo 50 unidades cada JB 11,90 476,00 

47 50 UN bombom de chocolate recheado, pacote de 01kg, com 
aproximadamente 48 unidades. GAROTO 27,75 1.387,50 

48 300 UN caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores 
variados, contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. PARATI 12,00 3.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 352/2016 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 283/2016, homologado em 
02/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 121.600,00 (cento e vinte e um mil e seiscentos reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de plantio e 
replantio de grama tipo mato grosso, além de serviços com caminhão auto 
fossa.   
Empresa: J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 8.000 UN 
metros quadrados de execução de serviços de plantio e replantio de grama tipo 

mato grosso, (com todos os serviços de preparação do solo) 
R$ 8,70 

R$ 
69.600,00 

2 400 UN 

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

municipio de Cianorte e distrito de são Lourenço e Vidigal. ( a proponente 
deverá obter pessoas especializadas para execução dos serviços). 

R$ 
130,00 

R$ 
52.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 353/2016 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 293/2016, homologado em 
02/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.261,89 (seis mil duzentos e sessenta e um reais e 
oitenta e nove centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.   
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA 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 10 UN apontador de lápis, manual, portátil, com 01 entrada, em 
material ferro, tipo escolar, sem depósito, tamanho médio. KIT 0,92 9,20 

2 30 UN bloco adesivo amarelo, tamanho 76 x 102 mm, bloco com 100 
folhas. BRW 3,05 91,50 

3 30 UN borracha, para apagar escrita à lápis, branca, macia, 
dimensões mínimas 34 x 23 x 8 mm. MERCUR 0,72 21,60 

4 6 UN 
caneta esferográfica, escrita grossa, nas cores preta, azul e 

vermelha, corpo em material plástico transparente. caixa com 
50 unidades. 

CIS 30,55 183,30 

5 30 UN caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, 
diâmetro ponta 4 mm, nas cores amarela, verde, laranja. MASTERPRINT 1,30 39,00 

6 50 UN caixa arquivo morto em papelão com 42cm x 18cm x 29 cm. FRAMA 2,25 112,50 

7 2 UN clips para papel, numero 2/0, em aco niquelado, formato 
paralelo, embalagem: caixa com 500 gr. CLIPS NEW 6,70 13,40 

8 2 UN clips para papel, numero 3/0, em aço niquelado, formato 
niquelado, embalagem: caixa com 500g. CLIPS NEW 6,67 13,34 

9 2 UN clips para papel, numero 4/0, em aço niquelado, formato 
paralelo, embalagem: caixa com 500g. CLIPS NEW 6,75 13,50 

10 10 UN cola branca 40gr, tipo escolar. DELTA 0,65 6,50 

11 10 UN 

corretivo liquido, material base d agua, secagem rapida, 
apresentacao frasco, aplicacao papel comum, volume 18ml, 

com pincel espalhador, ótima qualidade; caixa com 12 
unidades. 

DELTA 1,65 16,50 

12 10 UN elástico, material látex, cor amarela, tamanho numero 18, 
aplicação escritório, embalagem caixa com 100 g. MAMUTH 3,42 34,20 

13 8 UN estilete profissional, cabo emborrachado com lâmina, 18 mm. MAXPRINT 13,13 105,04 

14 8 UN extrator de grampo tipo espátula em aço inoxidável, dim 150x 
15 mm. boa qualidade. CARBRINK 0,97 7,76 

15 10 UN fita adesiva, material crepe, tamanho 19mmx30m, aplicação 
multiuso, cor bege. ADERE 12,21 122,10 

16 10 UN fita adesiva, material crepe, tam. 50mm x 50m, aplicação 
multiuso, cor bege, tipo face: monoface. ADERE 12,25 122,50 

17 10 UN 
fita adesiva, transparente, tipo monofase, fabricada em 

celulose, adesivo em resina de borracha natural, dimensões 
48mm x 50m, aplicação multiuso. 

ADERE 3,22 32,20 

18 10 UN 
grampeador 26/6, corpo em aço escovado, apoio anatômico 
emborrachado, grampear até 25 folhas de 75g com grampo 

26/6. 
MASPRINT 20,30 203,00 

19 2 UN grampeador manual grande, corpo em aço escovado, apoio 
anatômico emborrachado, grampear até 40 folhas de 75g. ADECK 43,70 87,40 

20 5 UN grampo p/ grampeador, pentes com 105 grampos, tamanho 
26/6, material metal. embalagem: caixa com 5000 unidades. FRAMA 3,60 18,00 

21 5 UN 

grampo, para pasta tipo trilho encadernador 80 mm, material 
aço niquelado, com tratamento anti-ferrugem, tipo lingueta, 

aplicação pasta, com 195 mm comprimento, embalagem: caixa 
com 50 unidades. 

CLIPSNEW 5,23 26,15 

22 1 UN lápis comum. caixa com 72 unidades. JOCAR 32,05 32,05 

24 5 UN livro ata, material papel alcalino, 50 folhas, gramatura 
63g/m2, 297 x 210mm. TILIBRA 5,25 26,25 

25 25 UN 
papel sulfite a4 75 gr, 210mm x 297mm, cor da folha branca, 
aplicação impressora jato tinta. caixa com 10 resmas de 500 

folhas. 
VANGOG 147,50 3.687,50 

26 10 UN papel sulfite a3 75gr, 420mm x 297mm, cor da folha branca, 
aplicação impressora jato tinta. resma com 500 folhas. REPORT 44,30 443,00 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 353/2016 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 293/2016, homologado em 
02/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.261,89 (seis mil duzentos e sessenta e um reais e 
oitenta e nove centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.   
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA 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 10 UN apontador de lápis, manual, portátil, com 01 entrada, em 
material ferro, tipo escolar, sem depósito, tamanho médio. KIT 0,92 9,20 

2 30 UN bloco adesivo amarelo, tamanho 76 x 102 mm, bloco com 100 
folhas. BRW 3,05 91,50 

3 30 UN borracha, para apagar escrita à lápis, branca, macia, 
dimensões mínimas 34 x 23 x 8 mm. MERCUR 0,72 21,60 

4 6 UN 
caneta esferográfica, escrita grossa, nas cores preta, azul e 

vermelha, corpo em material plástico transparente. caixa com 
50 unidades. 

CIS 30,55 183,30 

5 30 UN caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, 
diâmetro ponta 4 mm, nas cores amarela, verde, laranja. MASTERPRINT 1,30 39,00 

6 50 UN caixa arquivo morto em papelão com 42cm x 18cm x 29 cm. FRAMA 2,25 112,50 

7 2 UN clips para papel, numero 2/0, em aco niquelado, formato 
paralelo, embalagem: caixa com 500 gr. CLIPS NEW 6,70 13,40 

8 2 UN clips para papel, numero 3/0, em aço niquelado, formato 
niquelado, embalagem: caixa com 500g. CLIPS NEW 6,67 13,34 

9 2 UN clips para papel, numero 4/0, em aço niquelado, formato 
paralelo, embalagem: caixa com 500g. CLIPS NEW 6,75 13,50 

10 10 UN cola branca 40gr, tipo escolar. DELTA 0,65 6,50 

11 10 UN 

corretivo liquido, material base d agua, secagem rapida, 
apresentacao frasco, aplicacao papel comum, volume 18ml, 

com pincel espalhador, ótima qualidade; caixa com 12 
unidades. 

DELTA 1,65 16,50 

12 10 UN elástico, material látex, cor amarela, tamanho numero 18, 
aplicação escritório, embalagem caixa com 100 g. MAMUTH 3,42 34,20 

13 8 UN estilete profissional, cabo emborrachado com lâmina, 18 mm. MAXPRINT 13,13 105,04 

14 8 UN extrator de grampo tipo espátula em aço inoxidável, dim 150x 
15 mm. boa qualidade. CARBRINK 0,97 7,76 

15 10 UN fita adesiva, material crepe, tamanho 19mmx30m, aplicação 
multiuso, cor bege. ADERE 12,21 122,10 

16 10 UN fita adesiva, material crepe, tam. 50mm x 50m, aplicação 
multiuso, cor bege, tipo face: monoface. ADERE 12,25 122,50 

17 10 UN 
fita adesiva, transparente, tipo monofase, fabricada em 

celulose, adesivo em resina de borracha natural, dimensões 
48mm x 50m, aplicação multiuso. 

ADERE 3,22 32,20 

18 10 UN 
grampeador 26/6, corpo em aço escovado, apoio anatômico 
emborrachado, grampear até 25 folhas de 75g com grampo 

26/6. 
MASPRINT 20,30 203,00 

19 2 UN grampeador manual grande, corpo em aço escovado, apoio 
anatômico emborrachado, grampear até 40 folhas de 75g. ADECK 43,70 87,40 

20 5 UN grampo p/ grampeador, pentes com 105 grampos, tamanho 
26/6, material metal. embalagem: caixa com 5000 unidades. FRAMA 3,60 18,00 

21 5 UN 

grampo, para pasta tipo trilho encadernador 80 mm, material 
aço niquelado, com tratamento anti-ferrugem, tipo lingueta, 

aplicação pasta, com 195 mm comprimento, embalagem: caixa 
com 50 unidades. 

CLIPSNEW 5,23 26,15 

22 1 UN lápis comum. caixa com 72 unidades. JOCAR 32,05 32,05 

24 5 UN livro ata, material papel alcalino, 50 folhas, gramatura 
63g/m2, 297 x 210mm. TILIBRA 5,25 26,25 

25 25 UN 
papel sulfite a4 75 gr, 210mm x 297mm, cor da folha branca, 
aplicação impressora jato tinta. caixa com 10 resmas de 500 

folhas. 
VANGOG 147,50 3.687,50 

26 10 UN papel sulfite a3 75gr, 420mm x 297mm, cor da folha branca, 
aplicação impressora jato tinta. resma com 500 folhas. REPORT 44,30 443,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

27 2 UN 
papel carbono, poliéster, monofase, para escrita manual, na 
cor azul, dimensão 297x210 mm. embalagem: caixa com 100 

folhas. 
CIS 31,25 62,50 

28 1 UN papel vergê, gramatura 180gr, formato: a4 – 210mm x 297mm, 
cores variadas. embalagem com 50 folhas. OFFPAPER 14,40 14,40 

31 5 UN pasta catalogo material papelão revestido de pvc, 350x255mm, 
c/50 sacos plásticos, cor preta. DAC 11,55 57,75 

32 5 UN pasta molha dedo, ligeiramente perfumado, para manuseio de 
papéis e papel moeda. embalagem com 12 g. WALEU 2,80 14,00 

33 100 UN pasta suspensa com grampo, na cor marrom ou parda, 
fabricada em cartão 350g, com as dimensões: 30x5x24. DELLO 2,25 225,00 

34 10 UN 
prancheta pesquisador em acrílico, com prendedor metálico 

niquelado, para papel de dimensões 216 x 330 mm. (formato a 
- 2). 

WALEU 9,90 99,00 

35 8 UN régua de aço inox, 30cm. CIS 11,65 93,20 
36 2 UN régua de aço inox, 40cm. CIS 17,20 34,40 
37 8 UN tesoura multiuso comum lâmina de aço inox,19cm. MAXPRINT 20,30 162,40 
38 5 UN tinta para carimbo 40ml, cor azul. MAXPRINT 6,35 31,75 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 483/2015 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 328/2015, homologado em 
10/12/2015. 
Valor Homologado: R$ 1.150,00 (Um mil cento e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção dos veículos: 
Kombi, Fiorino e Fiesta da Divisão de Transporte Escolar. 
Empresa: A CEZAR E CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Descrição LOTE 01 - FIORINO ANO 2006 Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 2 amortecedor dianteiro COFAP R$ 94,29 R$ 188,58 
2 2 amortecedor traseiro COFAP R$ 87,04 R$ 174,08 
3 2 disco freio HIPPER R$ 22,00 R$ 44,00 
4 1 jogo pastilha de freio COBREQ R$ 18,13 R$ 18,13 
5 2 rolamento cubo da roda dianteira INA R$ 32,64 R$ 65,28 
6 2 terminal de direção DRIVEWAY R$ 14,52 R$ 29,04 
7 1 filtro ar motor FRANN R$ 8,50 R$ 8,50 
8 1 filtro combustível FRANN R$ 8,50 R$ 8,50 
9 1 radiador de água VALEO R$ 113,39 R$ 113,39 
10 1 cilindro mestre CONTROIL R$ 57,42 R$ 57,42 
11 1 bomba de óleo. ANROI R$ 72,53 R$ 72,53 
12 1 válvula termostática MTE R$ 19,47 R$ 19,47 
13 1 caixa direção ORIGINAL R$ 138,42 R$ 138,42 
14 13 Unidades de prestação de serviços mecânicos - R$ 14,50 R$ 188,50 
15 2 Unidades de prestação de serviços de suspensão - R$ 12,08 R$ 24,16 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Dezembro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 484/2015 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 328/2015, homologado em 
10/12/2015. 
Valor Homologado: R$ 4.830,00 (Quatro mil oitocentos e trinta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção dos veículos: 
Kombi, Fiorino e Fiesta da Divisão de Transporte Escolar. 
Empresa: S.O. PEÇAS E AUTO ELÉTRICA LTDA-EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição LOTE 02 - KOMBI ANO 2013 Marca Valor Unitário Valor Total 

1 14 amortecedor dianteiro COFAP R$ 50,00 R$ 700,00 
2 14 amortecedor traseiro COFAP R$ 50,00 R$ 700,00 
3 7 disco de freio HIPPER R$ 30,00 R$ 210,00 
4 7 jogo pastilha de freio COBREQ R$ 14,00 R$ 98,00 
5 7 filtro de combustível FRAM R$ 10,00 R$ 70,00 
6 7 cilindro mestre CONTROIL R$ 50,00 R$ 350,00 
7 6 kit embreagem LUK R$ 100,00 R$ 600,00 
8 7 jogo embuchamento SULCARBON R$ 90,00 R$ 630,00 
9 10 óleo de câmbio IPIRANGA R$ 8,00 R$ 80,00 
10 25 óleo de motor IPIRANGA R$ 8,00 R$ 200,00 
11 40 Unidades de prestação de serviços mecânicos - R$ 19,30 R$ 772,00 
12 28 Unidades de prestação de serviços de suspensão - R$ 15,00 R$ 420,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Dezembro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 485/2015 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 328/2015, homologado em 
10/12/2015. 
Valor Homologado: R$ 1.190,00 (Um mil cento e noventa reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção dos veículos: 
Kombi, Fiorino e Fiesta da Divisão de Transporte Escolar. 
Empresa: AUTO ELÉTRICA E MECANICA MENESES LTDA ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Descrição LOTE 03 - FIESTA ANO 2010 Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 4 amortecedor dianteiro MONROE R$ 60,00 R$ 240,00 
2 4 amortecedor traseiro MONROE R$ 55,00 R$ 220,00 
3 3 jogo pastilha de freio SYL R$ 23,00 R$ 69,00 
4 3 rolamento cubo da roda dianteira SKF R$ 20,00 R$ 60,00 
5 1 junta do cabeçote SABO R$ 20,00 R$ 20,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 484/2015 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 328/2015, homologado em 
10/12/2015. 
Valor Homologado: R$ 4.830,00 (Quatro mil oitocentos e trinta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção dos veículos: 
Kombi, Fiorino e Fiesta da Divisão de Transporte Escolar. 
Empresa: S.O. PEÇAS E AUTO ELÉTRICA LTDA-EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição LOTE 02 - KOMBI ANO 2013 Marca Valor Unitário Valor Total 

1 14 amortecedor dianteiro COFAP R$ 50,00 R$ 700,00 
2 14 amortecedor traseiro COFAP R$ 50,00 R$ 700,00 
3 7 disco de freio HIPPER R$ 30,00 R$ 210,00 
4 7 jogo pastilha de freio COBREQ R$ 14,00 R$ 98,00 
5 7 filtro de combustível FRAM R$ 10,00 R$ 70,00 
6 7 cilindro mestre CONTROIL R$ 50,00 R$ 350,00 
7 6 kit embreagem LUK R$ 100,00 R$ 600,00 
8 7 jogo embuchamento SULCARBON R$ 90,00 R$ 630,00 
9 10 óleo de câmbio IPIRANGA R$ 8,00 R$ 80,00 
10 25 óleo de motor IPIRANGA R$ 8,00 R$ 200,00 
11 40 Unidades de prestação de serviços mecânicos - R$ 19,30 R$ 772,00 
12 28 Unidades de prestação de serviços de suspensão - R$ 15,00 R$ 420,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Dezembro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 485/2015 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 328/2015, homologado em 
10/12/2015. 
Valor Homologado: R$ 1.190,00 (Um mil cento e noventa reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção dos veículos: 
Kombi, Fiorino e Fiesta da Divisão de Transporte Escolar. 
Empresa: AUTO ELÉTRICA E MECANICA MENESES LTDA ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Descrição LOTE 03 - FIESTA ANO 2010 Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 4 amortecedor dianteiro MONROE R$ 60,00 R$ 240,00 
2 4 amortecedor traseiro MONROE R$ 55,00 R$ 220,00 
3 3 jogo pastilha de freio SYL R$ 23,00 R$ 69,00 
4 3 rolamento cubo da roda dianteira SKF R$ 20,00 R$ 60,00 
5 1 junta do cabeçote SABO R$ 20,00 R$ 20,00 
6 1 caixa de dire;'ao TRW R$ 150,00 R$ 150,00 
7 3 cabo freio de mão CABOVEL R$ 22,00 R$ 66,00 
8 1 reservatório d'agua. GONEL R$ 15,00 R$ 15,00 
9 3 aditivo radiador - litro  901930560011 RADINAC R$ 8,00 R$ 24,00 
10 3 óleo de câmbio IPIRANGA R$ 10,00 R$ 30,00 
11 10 óleo de motor IPIRANGA R$ 11,00 R$ 110,00 
12 6 Unidades de prestação de serviços mecânicos - R$ 25,00 R$ 150,00 
13 2 Unidades de prestação de serviços de suspensão - R$ 18,00 R$ 36,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Dezembro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 
 Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 85/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a necessidade de instituir comissão para o acompanhamento e 
apuração da qualidade dos produtos entregues à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente

R E S O L V E
Art. 1º. Nomear a Comissão Especial para proceder a avaliação e o recebimento 
dos conjuntos de mesa, cadeiras, armários, arquivos e bases para impressoras, 
especificados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 296/2016.
Parágrafo único. A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
 I – Presidente: Guilherme Comar Schulz
 II – Secretária: Cristiane Marchini Roco
 III – Membros: Ivo Benjamim da Silva
      Paulo Henrique da Silva Oliveira
      Eduardo Ishii Neckel  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 6 de setembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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