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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 954/2016 - LCT-PMC

Republicado por Incorreção
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 VIAÇÃO CIANORTE LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Allan Kardec, 298, Zona 1, 
na cidade de Cianorte, telefone (44) 3629-2254 inscrita no CNPJ/MF sob nº 
75.378.216/0001-94. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Ine-
xigibilidade nº 74/2016.
OBJETO: Pagamento de subsídio de vale transporte para o Programa Transporte 
Solidário, conforme as leis 3.933/12, 4.018/13 e 4.045/13 e decretos 142/15 e 
143/15, para promover o transporte coletivo no Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.199.880,00 (um milhão cento e noventa e nove mil oitocentos e oitenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, com início em 01/08/2016, de acordo com 
o Decreto Municipal 120/2016. 
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 1016/2016 - 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 EXPRESSO MARINGÁ LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Av. Monteiro Lobato, 473, sala 6, pátio 2, Zona 
08, CEP 87.050-280, na cidade de Maringá, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 79.111.779/0001-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Ine-
xigibilidade nº 75/2016.
OBJETO: fornecimento de bilhetes de passagens para distribuição gratuita.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
23.337,80 (vinte e três mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de agosto de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1023/2016 - 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 ROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Ro-
dovia PR 323, Km 223, Zona 11A, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
telefone (44) 3631-5757, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.798.162/0001-42. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 224/2016.
OBJETO: Aquisição e instalação de cronotacógrafo e correlatos para os veículos 
da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
40.509,82 (quarenta mil quinhentos e nove reais e oitenta e dois 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 1025/2016 - 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 TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Esta-
do do Paraná, à Rua Antonio Simonato, 198, Residencial José Guimarães, CEP 
87210-122, telefone (44) 9850-4708, inscrita no CNPJ sob nº 23.960.020/0001-
00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
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gão Presencial nº 71/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação e serviços de roçada em áreas 
institucionais, praças, canteiro central, e áreas de prática desportiva (COM RE-
SERVA DE COTAS).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
 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 1033/2016 - 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 RENATO MAGRON - ME, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Av. Genei Uehara, 1038, Jardim Universi-
dade I, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
24.664.751/0001-70. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 285/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de marmitex para eventos 
realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1035/2016 - 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 BELUCO METALURGICA LTDA - EPP, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1451, CEP 87.200-
000, telefone (44) 3631-5225, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.041.889/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 246/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais e prestação de serviços para a manutenção de 
estruturas metálicas da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
80.725,20 (Oitenta mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1043/2016 - 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 ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ipiranga, 612, Centro, 
CEP 87200-254, telefone (44) 3629-7800, na cidade de Cianorte, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.912.063/0001-99. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 116/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break, marmitex, 
lanches e refrigerantes. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
21.281,05 (Vinte e um mil duzentos e oitenta e um reais e cinco centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de setembro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 75/2016 - Proc. 448/2016

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa EXPRESSO MARINGÁ 
LTDA, para fornecimento de bilhetes de passagens para distribuição gratuita, 
mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, 
caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 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 
220/2016, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 323/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o Pronto 
Atendimento Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: SIDNEI APARECIDO 
CHIARELI & CIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 1-2-3-4-6-10-11-12-
13-14-15-17-18-19-22-24-26-27-28-29-33-34-35-36-37-38-40-43-44-46-48-
50-51-52-53-54-56-62-67-68-69-70-71-73-74-75-78-79-82-83-84-85-86-87-
88-89-91-95-96-97 no valor total de R$ 117.314,00 (Cento e dezessete mil 
trezentos e quatorze reais); DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP como 
vencedora dos itens 5-7-9-16-25-60-63-64-65-76-93 no valor total de : R$ 
67.675,50 (Sessenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta 
centavos); A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME como vencedora dos itens 
8-20-23-39-45-47-61-72-77-80-81-90 no valor total de R$ 6.112,70 (Seis mil 
cento e doze reais e setenta centavos); e, C & C MAIA DA SILVA CARNES 
LTDA - ME como vencedora dos itens 21-30-31-32-49-58 no valor total de R$ 
68.830,50 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 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 
156/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 249/2016, concernente ao 
Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de 
pintura e correlatos para a manutenção dos bens imóveis da SMEC.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CURY – INDUSTRIA 
E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02-03 no 
valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de julho 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 
198/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 301/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a prestação de serviço 
de locação de espaço para a realização de seminários, cursos e formações para os 
servidores públicos da SMEC e eventos culturais. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: M F ANDRIAN & CIA 
LTDA - ME como vencedora do itens 01 e 02 no valor total de R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO



Órgão Oficial Nº 0853                         Sexta-feira, 09 de Setembro de 2016                                      Pág. 

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

3
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 
285/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 408/2016, concernente a 
Contratação de empresa para fornecimento de marmitex para eventos realizados 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa RENATO MAGRON 
- ME como vencedora do item único no valor total de R$ 4.050,00 (quatro mil 
e cinquenta 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 
291/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 415/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço de recupe-
ração e reparos em abrigos com estrutura metálica para usuários de transporte 
coletivo bem como obtenção de materiais para realização dos serviços. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa BELUCO META-
LURGICA LTDA - EPP como vencedora do lote único no valor total de R$ 
170.050,32 (Cento e setenta mil cinquenta reais e trinta e dois centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 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 
295/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 419/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de peças 
e prestação de serviços mecânicos para a manutenção de veículos da SMEC. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa S.O PEÇAS E AUTO 
ELETRICA LTDA - EPP como vencedora dos itens 01 ao 40 no valor total de 
R$ 12.822,00 (doze mil oitocentos e vinte e dois reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2016 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA MEDYMELL – SER-
VIÇOS MEDICOS LTDA - ME, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO Nº 31/2016.
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:
MEDYMELL – SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Av. Santa Catarina, 666 A, Cep 87.200-129, na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.079.570/0001-68, tele-
fone (44)3631-1184 e 3631-2031, neste ato representado por RICARDO LAUS-
TENSCHLAGER ZANCO, portador da Cédula de Identidade nº 6.030547.1 
SSP/PR e do CPF nº 885.276.389-91.
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, 31 de agosto de 2016.

RICARDO LAUSTENSCHLAGER ZANCO 
MEDYMELL – SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO
Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 578/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E APR – ADMINISTRAÇÃO E PARTI-
CIPAÇÃO LTDA, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 24/2014.
LOCATÁRIO:
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
LOCADOR:
APR – Administração e Participação Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 16.825.866/0001-71, sito na Rua San Francisco, 161, 
Century Park, CEP 87.201-132, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, neste 
ato representada pelo Senhor Paulo Roberto Pagani, portador da Cédula de Iden-
tidade nº 1.967.194-1 SSP/PR e o CPF sob o nº 640.964.409-49.
Cláusula Primeira: 
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor mensal de 
R$ 13.637,90 (treze mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos) para 
R$ 15.226,84 (quinze mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centa-
vos), acrescentando ao contrato o valor de R$ 19.067,28 (dezenove mil, sessenta 
e sete reais e vinte e oito centavos).
1.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 499.376,88 (quatro-
centos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito 
centavos).
Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 
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Despesa Classificação Funcional Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte 

3357 0804 10 304 0007 2 052 Manutenção da Vigilância Sanitária 3497 

2507 0804 10 304 0007 2 052 Manutenção da Vigilância Sanitária 510 

Cláusula Terceira: 
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, 31 de agosto de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno Paulo Roberto Pagani 
 Prefeito Municipal LOCADOR 
 LOCATÁRIO  

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 244/2016 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 156/2016, 
homologado em 22/07/2016. 
Valor Homologado: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de pintura e correlatos para a manutenção dos bens imóveis da 
SMEC.   
Empresa: CURY – INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário Valor Total 

1 16.000 Mão-de-obra para pintura em geral, 3 demãos, piso, teto, parede interna, 
parede externa e esquadrias (m²) R$ 3,15 R$ 

50.400,00 
2 2.400 Mão-de-obra para aplicação de massa corrida (m²) R$ 3,20 R$ 7.680,00 

3 2.400 Mão de obra para aplicação de texturas e grafiatos  (m²) R$ 3,30 R$ 7.920,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de julho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 

 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 336/2016 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 281/2016, 
homologado em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 120.624,00 (cento e vinte mil seiscentos e vinte e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de pneus e prestação de serviço de alinhamento, balanceamento 
e conserto de pneus dos veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  
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 

R$ 
Valor Total 

R$ 

1 16 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, com 
certificação do inmetro, com medidas de 

175/70 r-13. 

TIGAR/3001 144,00 2.304,00 

2 16 UN pneu 165/70 - r13. TIGAR/3001 140,00 2.240,00 

3 10 UN pneu 1100 x 22 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

1.170,00 11.700,00 

4 20 UN pneu 1000x20 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

800,00 16.000,00 

5 38 UN pneu 900x20 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

700,00 26.600,00 

6 12 UN pneu 900x20 borrachudo com câmara e 
protetor. 

Pneu: Pirelli/CT 59 
Cam. ar: RS/V3 

Protetor: carreteiro 
690,00 8.280,00 

7 42 UN pneu 9/17,5. GOODYEAR/G8 595,00 24.990,00 
8 40 UN pneu 185/ r14 e 8 lonas. FIRESTONE/CV5000 250,00 10.000,00 

9 6 UN pneu 7,50 r16 com câmara e protetor. 
Pneu: Goodyear/G32 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

480,00 2.880,00 

10 6 UN pneu 295/80 r 22,5. BRIDGESTONE/ 
DAYTON D300 1.230,00 7.380,00 

13 60 UN serviço de alinhamento e balanceamento 
em veículo kombi. - 75,00 4.500,00 

15 50 UN 
serviço de alinhamento e balanceamento 
em veículo leve, fiat strada, fiorino, palio 

ou fiesta. 
- 75,00 3.750,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 

 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 348/2016 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$ 280,00 (duzentos e oitenta 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: AURIDETE DE OLIVEIRA 53960459904. 
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 

12 40 SVÇ 
serviço de conserto de pneus furados (para 
qualquer medida, incluindo desmontagem e 

montagem). 

 
7,00 280,00 

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. 355/2016 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 198/2016, 
homologado em 02/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a 
prestação de serviço de locação de espaço para a realização de seminários, 
cursos e formações para os servidores públicos da SMEC e eventos 
culturais.   
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 348/2016 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$ 280,00 (duzentos e oitenta 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: AURIDETE DE OLIVEIRA 53960459904. 
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 

12 40 SVÇ 
serviço de conserto de pneus furados (para 
qualquer medida, incluindo desmontagem e 

montagem). 

 
7,00 280,00 

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. 355/2016 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 198/2016, 
homologado em 02/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a 
prestação de serviço de locação de espaço para a realização de seminários, 
cursos e formações para os servidores públicos da SMEC e eventos 
culturais.   
Empresa: M F ANDRIAN & 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 6 UN 

locação de espaço adequado para 320 pessoas devidamente sentadas em 
um unico ambiente,  local climatizado, composto por palco, contendo 

ainda mesa de no minimo 6m de extensão, 10 cadeiras (iguais) avulsas 
para compor a mesa de autoridades e palestrante. a responsabilidade 

pela limpeza do local, antes e depois do evento, será exclusivamente da 
empresa contratada. 

R$ 
1.500,00 

R$ 
9.000,00 

2 4 UN 

locação de espaço adequado para 900 pessoas devidamente sentadas em 
um unico ambiente,  local climatizado, composto por palco, contendo 

ainda mesa de no minimo 6m de extensão, 10 cadeiras (iguais) avulsas 
para compor a mesa de autoridades e palestrante. a responsabilidade 

pela limpeza do local, antes e depois do evento, será exclusivamente da 
empresa contratada. 

R$ 
2.300,00 

R$ 
9.200,00 

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. 356/2016 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 220/2016, 
homologado em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 117.314,00 (Cento e dezessete mil trezentos e 
quatorze reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios 
para o Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 400 UN 

abacaxi - unidade, tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas 

anormais, batidas ou rachaduras, exsudação e ataque de 
insetos, sendo que as folhas da coroa devem estar verdes e 

erguidas. 

BELA 
VISTA 2,99 1.196,00 

2 2.200 UN 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de material terroso e unidade externa 
anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,30 2.860,00 

3 2.200 UN 

almeirão - maço, tamanho médio, cor verde, aparência 
viçosa e saudável, sem pontos escuros, firmes e bem 

desenvolvidas, estar livre de enfermidades e insetos, não 
estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 

6/99, de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,48 5.456,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 1.500 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 9,98 14.970,00 

6 1.700 Kg 
abóbora cabotiá - quilo, grau de amadurecimento médio, 

casca brilhante e de cor característica, sem perfurações ou 
pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 

BELA 
VISTA 2,49 4.233,00 

10 600 Kg 

abobrinha - pacote de 1 quilo, embalada em saco plástico 
de polietileno transparente, de boa qualidade, tipo menina, 

tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais 
terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo 

com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 3,48 2.088,00 

11 50 UN 
azeitona verde com caroço - embalagem de vidro com peso 
mínimo de 80grs, ingredientes: azeitonas, salmoura (água e 

sal) e acidulante ácido cítrico. 
HUBER 4,75 237,50 

12 1.500 Kg 

batata - pacote de 1 quilo, embalado em saco de polietileno 
transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverá ser procedente de 

espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 

006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 4,38 6.570,00 

13 100 UN 
batata palha - pacote com 500grs, crocante, sequinha, 
ingredientes: batata, gordura vegetal e sal, não contém 

glúten. 
HUBER 8,09 809,00 

14 600 Kg 
batata doce - pacote com 1 quilo, aparência natural, sem 

lesões, fresca, deverão ser procedentes de espécimes 
vegetais genuínos e sãos. 

BELA 
VISTA 2,18 1.308,00 

15 100 Kg 

bacon suíno - quilo, defumado, de primeira qualidade, 
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer 

substância nociva, odores estranhos, prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega, conforme 

registro no mapa esif. 

FRIMESA 14,98 1.498,00 

17 600 UN 

brócolis - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,29 2.574,00 

18 200 Kg 

berinjela - pacote com 1 quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. 

BELA 
VISTA 2,58 516,00 

19 1.000 Kg 

beterraba - pacote com 1 quilo, embaladas em saco 
plástico de polietileno transparente, sem folhas, sendo de 

primeira qualidade, bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície, de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,99 2.990,00 

22 1.000 UN 

couve - maço, tipo manteiga, tamanho médio, talo verde ou 
roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas, bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,48 2.480,00 

24 1.500 Kg 

cenoura - pacote com 1 quilo, embalados em saco plástico 
de polietileno transparente, tamanho médio a grande, 
aparência natural, sem fungos, sem manchas escuras, 

estar livre de enfermaidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 

que afete a sua aparência, não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 
de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 3.435,00 

26 500 Kg 

chuchu - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, de primeira qualidade, tamanho e 

colocração uniforme, livres de materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

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

BELA 
VISTA 1,78 890,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 1.500 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 9,98 14.970,00 

6 1.700 Kg 
abóbora cabotiá - quilo, grau de amadurecimento médio, 

casca brilhante e de cor característica, sem perfurações ou 
pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 

BELA 
VISTA 2,49 4.233,00 

10 600 Kg 

abobrinha - pacote de 1 quilo, embalada em saco plástico 
de polietileno transparente, de boa qualidade, tipo menina, 

tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais 
terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo 

com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 3,48 2.088,00 

11 50 UN 
azeitona verde com caroço - embalagem de vidro com peso 
mínimo de 80grs, ingredientes: azeitonas, salmoura (água e 

sal) e acidulante ácido cítrico. 
HUBER 4,75 237,50 

12 1.500 Kg 

batata - pacote de 1 quilo, embalado em saco de polietileno 
transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverá ser procedente de 

espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 

006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 4,38 6.570,00 

13 100 UN 
batata palha - pacote com 500grs, crocante, sequinha, 
ingredientes: batata, gordura vegetal e sal, não contém 

glúten. 
HUBER 8,09 809,00 

14 600 Kg 
batata doce - pacote com 1 quilo, aparência natural, sem 

lesões, fresca, deverão ser procedentes de espécimes 
vegetais genuínos e sãos. 

BELA 
VISTA 2,18 1.308,00 

15 100 Kg 

bacon suíno - quilo, defumado, de primeira qualidade, 
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer 

substância nociva, odores estranhos, prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega, conforme 

registro no mapa esif. 

FRIMESA 14,98 1.498,00 

17 600 UN 

brócolis - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,29 2.574,00 

18 200 Kg 

berinjela - pacote com 1 quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio. 

BELA 
VISTA 2,58 516,00 

19 1.000 Kg 

beterraba - pacote com 1 quilo, embaladas em saco 
plástico de polietileno transparente, sem folhas, sendo de 

primeira qualidade, bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície, de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,99 2.990,00 

22 1.000 UN 

couve - maço, tipo manteiga, tamanho médio, talo verde ou 
roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas, bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e 
umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,48 2.480,00 

24 1.500 Kg 

cenoura - pacote com 1 quilo, embalados em saco plástico 
de polietileno transparente, tamanho médio a grande, 
aparência natural, sem fungos, sem manchas escuras, 

estar livre de enfermaidades, insetos e sujidades, não estar 
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica 

que afete a sua aparência, não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 
de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 3.435,00 

26 500 Kg 

chuchu - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, de primeira qualidade, tamanho e 

colocração uniforme, livres de materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

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

BELA 
VISTA 1,78 890,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

27 500 Kg 

cebola - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 

lesões, aparência natural, fresca, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 
de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 1.145,00 

28 1.000 Kg 

coxa e sobre-coxa de frango - valor por quilo, congelada, 
separada em pacotes com no máximo 5 quilos, a 

temperatura deve ser inferior a -18.ºc), aspecto próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor 

próprios, embalagem em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade 

do produto, número do registro no ministério da 
agricultura sif/dipoa e selo de inspeção sim, sie ou sif, 

deverá ser transportado em carro refrigerado ou em caixas 
de isopor em condições higiênicas ideais ao transporte. 

SOMAVE 4,98 4.980,00 

29 600 Kg 

carne bovina in natura lagarto/posta branca - pacote com 
1 quilo, cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos 
de polietileno transparente, devem conter selo de inspeção 
sim, sie ou sif, embalado, com etiqueta informando peso, 

data de fabricação e validade. 

CEZAR 
CARNES 16,69 10.014,00 

33 100 Kg canjica - pacote com 1 quilo, constituída de grãos 
saudáveis e sem caruncho. AMAFIL 2,30 230,00 

34 500 UN 

couve-flor - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,89 2.445,00 

35 100 Pct 

creme de cebola- pacote com 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cebola, 

sal, gordura vegetal, maltodextrina, pimenta do reino preta, 
realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectante 

dióxido de silício, corante caramelo iv e aromatizante. 

MAGGI 4,30 430,00 

36 500 Dz 

ovos de galinha - dúzia, embalados em caixa de papelão, 
contendo a data de fabricação que não deve ser maior que 

2 dias, com tamanho médio/grande, cor e conformação 
uniforme, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, 

apresentando cor branca, casca limpa e intacta, isenta de 
umidade externa anormal, mofo ou cheiro desagradável, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 

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

FAMILIA 3,98 1.990,00 

37 500 UN 

ervilha em conserva - embalagem com peso aproximado de 
200grs, reidratada, em conserva, acondicionada em 

recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 200grs de peso líquido 

drenado, a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação e procedência, informações 

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

de 6 meses a partir da data de entrega. 

QUERO 1,40 700,00 

38 700 Sa 

extrato de tomate - sachê de 1.020 quilo cada, embalagem 
secundária com 12 unidades, sem conservantes, de acordo 
com as nta 02 e 32, duplos concentrados, preparado com 

frutos, maduros e escolhidos, sãos, sem pele e sem 
sementes, isento de fermentações e não indicar 

processamento defeituoso, podendo conter adição de 1 
(um)% de açúcar e 5 (cinco)% de cloreto de sódio, 

apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33 (trinta e três)% pp, validade mínima de 12 

meses. 

CIAFRIOS 5,00 3.500,00 

40 80 UN 

farinha de trigo - pacote com 5 quilos, especial, sem 
fermento, embalada em saco transparente, limpo, não 

violado, resistente, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, o produto deverá apresentar validade mínima de 

70 dias a partir da data de entrega de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

COAMO 9,46 756,80 

43 50 Kg farinha de rosca - pacote com 1 quilo, feita com pão de 
trigo triturado. 

DELA 
TORRE 3,98 199,00 

44 20 Pct folha de louro - pacote com 30grs, condimento, seco em 
folhas. 

DELA 
TORRE 1,29 25,80 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

46 100 Kg 

farinha de mandioca - pacote com 1 quilo, fina, branca, 
crua, embalada em pacote plástico, transparente, limpo, 

não violado, resistente, acondicionado em fardos, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto, deverá apresentar 
validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega, de 

acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

AMAFIL 3,65 365,00 

48 800 Kg 

filé de peito de frango congelado - valor por quilo, sem osso, 
o produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo ministério da agricultura, possuir registro 
nos órgãos de inspeção sanitária, transporte fechado 

refrigerado conforme legislação vigente, o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 

entrega. 

SOMAVE 6,70 5.360,00 

50 200 Kg 

fubá de milho mimoso - pacote com 1 quilo, obtido de 
grãos sadios, coloração homogênea, ausência de matéria 

estranha e odores estranhos, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, data de 

fabricação máxima de 30 dias. 

JANDAIA 2,10 420,00 

51 500 Cx. 

gelatina em pó sabores diversos - caixa com peso 
aproximado de 85grs, com açúcar, aromatizante, podendo 

ser adicionada de corantes naturais, acondicionada em 
sacos plásticos, íntegros, resistentes, acondicionados em 
caixas limpas, íntegras e resistentes, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega, resolução n.º 60 de 

2002. 

UNIÃO 0,94 470,00 

52 20 Kg gengibre - pacote com 1 quilo, raiz integrante da família 
das zingiberaceae. 

BELA 
VISTA 5,49 109,80 

53 100 Kg 

lingüiça defumada, tipo calabresa - embalagem com 1 
quilo, lingüiça defumada, calabresa, preparada com carne 
não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, 
firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração 
adequada acondicionada em saco de polietileno, com 

validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, 
suas condições deverão estar de acordo com a nta 05 

(decreto n.º 12.486 de 20/10/78), instrução normativa n.º 
04 de 31/03/00, sda e suas posteriores alterações. 

FRIMESA 9,68 968,00 

54 200 Kg 

lingüiça toscana - valor por quilo, separada em pacotes de 
5 quilos, acondicionadas em saco plástico transparente 

devidamente fechados, carne e condimentos com aspecto 
normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas 

e larvas, mantidas em temperatura de refrigeração 
adequada e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta 05 (decreto n.º 12.486 de 20/10/78). 

FRIMESA 7,96 1.592,00 

56 300 Kg 

limão tahiti - pacote com 1 quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, de aparência viçosa, 

cor verde de ótima qualidade, sem defeitos, intactos, firmes 
e bem desenvolvidos, deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 3,98 1.194,00 

62 500 UN 

margarina - embalagem com 500grs, com 80% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de outras características 
indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada, embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega com registro no ministério da agricultura, 

sif/dipoa. 

PRIME 3,24 1.620,00 

67 80 Kg 

mandioca salsa - pacote com 1 quilo, sem lesões, aparência 
natural, fresca, deverão ser procedentes de espécies 

vegetais genuínas e sãos, deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 15,28 1.222,40 

68 200 Kg 

melão - quilo, tamanho grande, viçoso e saudável, cor 
amarela, com polpa firme e intacta, livres de enfermidades, 

defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica 
oriundo do manuseio, suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,78 756,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

46 100 Kg 

farinha de mandioca - pacote com 1 quilo, fina, branca, 
crua, embalada em pacote plástico, transparente, limpo, 

não violado, resistente, acondicionado em fardos, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto, deverá apresentar 
validade mínima de 5 meses a partir da data de entrega, de 

acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

AMAFIL 3,65 365,00 

48 800 Kg 

filé de peito de frango congelado - valor por quilo, sem osso, 
o produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo ministério da agricultura, possuir registro 
nos órgãos de inspeção sanitária, transporte fechado 

refrigerado conforme legislação vigente, o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 

entrega. 

SOMAVE 6,70 5.360,00 

50 200 Kg 

fubá de milho mimoso - pacote com 1 quilo, obtido de 
grãos sadios, coloração homogênea, ausência de matéria 

estranha e odores estranhos, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, data de 

fabricação máxima de 30 dias. 

JANDAIA 2,10 420,00 

51 500 Cx. 

gelatina em pó sabores diversos - caixa com peso 
aproximado de 85grs, com açúcar, aromatizante, podendo 

ser adicionada de corantes naturais, acondicionada em 
sacos plásticos, íntegros, resistentes, acondicionados em 
caixas limpas, íntegras e resistentes, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega, resolução n.º 60 de 

2002. 

UNIÃO 0,94 470,00 

52 20 Kg gengibre - pacote com 1 quilo, raiz integrante da família 
das zingiberaceae. 

BELA 
VISTA 5,49 109,80 

53 100 Kg 

lingüiça defumada, tipo calabresa - embalagem com 1 
quilo, lingüiça defumada, calabresa, preparada com carne 
não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, 
firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, 

parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração 
adequada acondicionada em saco de polietileno, com 

validade mínima de 2 meses a contar da data da entrega, 
suas condições deverão estar de acordo com a nta 05 

(decreto n.º 12.486 de 20/10/78), instrução normativa n.º 
04 de 31/03/00, sda e suas posteriores alterações. 

FRIMESA 9,68 968,00 

54 200 Kg 

lingüiça toscana - valor por quilo, separada em pacotes de 
5 quilos, acondicionadas em saco plástico transparente 

devidamente fechados, carne e condimentos com aspecto 
normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas 

e larvas, mantidas em temperatura de refrigeração 
adequada e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta 05 (decreto n.º 12.486 de 20/10/78). 

FRIMESA 7,96 1.592,00 

56 300 Kg 

limão tahiti - pacote com 1 quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, de aparência viçosa, 

cor verde de ótima qualidade, sem defeitos, intactos, firmes 
e bem desenvolvidos, deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 3,98 1.194,00 

62 500 UN 

margarina - embalagem com 500grs, com 80% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 

deverão estar isentos de ranço e de outras características 
indesejáveis, embalagem de polietileno leitoso e resistente, 
apresentando vedação adequada, embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, deverá 

apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega com registro no ministério da agricultura, 

sif/dipoa. 

PRIME 3,24 1.620,00 

67 80 Kg 

mandioca salsa - pacote com 1 quilo, sem lesões, aparência 
natural, fresca, deverão ser procedentes de espécies 

vegetais genuínas e sãos, deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 15,28 1.222,40 

68 200 Kg 

melão - quilo, tamanho grande, viçoso e saudável, cor 
amarela, com polpa firme e intacta, livres de enfermidades, 

defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica 
oriundo do manuseio, suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,78 756,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

69 250 Kg 
milho verde in natura - pacote com 1 quilo, sem palha, 
espiga de primeira qualidade, tamanho médio a grande, 

íntegra e sem fungos. 

BELA 
VISTA 4,29 1.072,50 

70 80 Kg 
maçã tipo gala ou fuji - pacote com 1 quilo, de primeira 

qualidade, fresca, tamanho médio, grau médio de 
amadurecimento, firme, casca lisa, sem machucados. 

BELA 
VISTA 6,48 518,40 

71 150 Kg 
mamão formosa - pacote com 1 quilo, firme, com grau de 

amadurecimento médio, sem pontos machucados ou 
murchos, escuros ou com bolor, cor característica. 

BELA 
VISTA 3,98 597,00 

73 50 Cx. 

óleo refinado de soja - caixa contendo 20 unidades com 
900ml cada, de acordo com as nta 02 e 50, validade 

minima de 12 meses, a partir da data de fabricação que 
não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. 

COAMO 55,80 2.790,00 

74 50 Kg 

pimentão verde - pacote com 1 quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 5,38 269,00 

75 1.400 Kg 

pão francês - pacote com 1 quilo, formato fusiforme com 
adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, 

sal e fermento químico, deverão ser acondicionadas em 
sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente de 

forma que o produto seja entregue íntegro, o produto 
deverá apresentar validade mínima de 24 horas após a 

entrega, pesando 50grs no mínimo cada unidade. 

KIPÃO 6,80 9.520,00 

78 30 UN papel alumínio - de uso culinário, embalagem medindo 
30cm x 15mts. GIOPACK 5,75 172,50 

79 80 Cx. palito de madeira - caixa com 100 unidades, formato roliço, 
para higiene dental, medindo 6cm de comprimento cada. GINA 0,50 40,00 

82 120 Kg 

quiabo - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, liso, de boa qualidade, tamanho e 
coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo 

do transporte (rachaduras e cortes), de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 7,19 862,80 

83 70 Kg 

queijo mussarela - quilo, de primeira qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 
garanta a integridade do produto até o momento do 

consumo, acondicionado em caixas lacradas, a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no ministério 
da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif, o 
produto deverá apresentar validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega e as fatias em lâminas deverão 

pesar aproximadamente 30grs cada. 

ROHDEN 21,89 1.532,30 

84 50 Pct queijo parmesão ralado - pacote com 50grs, ralado, com 
validade na embalagem. IPANEMA 1,80 90,00 

85 500 UN 

repolho extra - cabeça (quilo), sem defeitos que afetem sua 
aparência, embalados em sacos de polietileno 

transparente, a unidade deverá estar limpa, sem folhas 
verdes, ou seja, a cabeça deverá estar com suas folhas 

firmes na formação, deverá ser bem formado, sem defeitos, 
com folhas verdes claras sem traços de descoloração 

turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão 
apresentar coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, deverá ser procedente de espécies vegetais 

genuínos e sãos, deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,38 1.190,00 

86 100 UN 

repolho roxo - cabeça (quilo), tamanho médio, primeira 
qualidade, cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, 
tenros, sem manchas e com coloração uniforme, livres de 
terra nas folhas externas, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 6,58 658,00 

87 500 UN 

rúcula - unidade (pé), produtos sãos, limpos, de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de 

descoloração e turgescência, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. 

BELA 
VISTA 2,98 1.490,00 

88 500 UN 

salsa fresca - unidade (maço), talos e folhas inteiras, 
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, firmes e 
bem desenvolvidas, maço com aproximadamente 300grs, 

de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,18 590,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

89 100 Kg 
sal fino e iodado - pacote com 1 quilo,  contendo cloreto de 
sódio, iodato de potássio, anti-umectante auui, conforme 

legislação vigente. 
UNIÃO 0,89 89,00 

91 100 Kg 

vagem - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, curta, tipo extra aa, tamanho e 
coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade 
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
de manuseio ou transporte, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 8,99 899,00 

95 30 Cx. 
chá de camomila - caixa com 10 saquinhos 

aproximadamente, prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

LEÃO 2,87 86,10 

96 30 Cx. 
chá de erva doce - caixa com 10 saquinhos 

aproximadamente, prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

LEÃO 2,87 86,10 

97 100 UN 

vinagre de álcool - embalagem primária: frasco com 500ml, 
embalagem secundária: caixa de papelão resistente ou 

xilicado plástico resistente, prazo de validade mínimo de 16 
meses a contar do prazo de entrega. 

CHERMIN 1,58 158,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 361/2016 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 291/2016, 
homologado em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 170.050,32 (Cento e setenta mil cinquenta reais e 
trinta e dois centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço 
de recuperação e reparos em abrigos com estrutura metálica para usuários 
de transporte coletivo bem como obtenção de materiais para realização dos 
serviços.   
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 19 UN chapa inox 304 parede 1,20mm de 1240x3000mm 
ou 02b JATINOX 543,85 10.333,15 

2 25 UN chapa xadrez em aluminio 1000x2500mm, 
espessura 2,2mm ALUMICHAPAS 368,00 9.200,00 

3 7 UN 
chapa de policarbonato compacto na cor bronze 
com proteção u.v de 2050x6000mm, espessura 

4mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 2.700,00 18.900,00 

4 10 UN 
chapa de policarbonato compacto na cor bronze 
com proteção u.v de 2050x3000mm, espessura 

4mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 1.350,00 13.500,00 

5 7 UN chapa galvanizada nº 18 de 1200x3000mm GERDAU 150,00 1.050,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

89 100 Kg 
sal fino e iodado - pacote com 1 quilo,  contendo cloreto de 
sódio, iodato de potássio, anti-umectante auui, conforme 

legislação vigente. 
UNIÃO 0,89 89,00 

91 100 Kg 

vagem - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, curta, tipo extra aa, tamanho e 
coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade 
externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
de manuseio ou transporte, de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 8,99 899,00 

95 30 Cx. 
chá de camomila - caixa com 10 saquinhos 

aproximadamente, prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

LEÃO 2,87 86,10 

96 30 Cx. 
chá de erva doce - caixa com 10 saquinhos 

aproximadamente, prazo de validade mínimo de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

LEÃO 2,87 86,10 

97 100 UN 

vinagre de álcool - embalagem primária: frasco com 500ml, 
embalagem secundária: caixa de papelão resistente ou 

xilicado plástico resistente, prazo de validade mínimo de 16 
meses a contar do prazo de entrega. 

CHERMIN 1,58 158,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 361/2016 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 291/2016, 
homologado em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 170.050,32 (Cento e setenta mil cinquenta reais e 
trinta e dois centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço 
de recuperação e reparos em abrigos com estrutura metálica para usuários 
de transporte coletivo bem como obtenção de materiais para realização dos 
serviços.   
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 19 UN chapa inox 304 parede 1,20mm de 1240x3000mm 
ou 02b JATINOX 543,85 10.333,15 

2 25 UN chapa xadrez em aluminio 1000x2500mm, 
espessura 2,2mm ALUMICHAPAS 368,00 9.200,00 

3 7 UN 
chapa de policarbonato compacto na cor bronze 
com proteção u.v de 2050x6000mm, espessura 

4mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 2.700,00 18.900,00 

4 10 UN 
chapa de policarbonato compacto na cor bronze 
com proteção u.v de 2050x3000mm, espessura 

4mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 1.350,00 13.500,00 

5 7 UN chapa galvanizada nº 18 de 1200x3000mm GERDAU 150,00 1.050,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 10 UN chapa de policarbonato alveolar na cor azul de 
2,100x6,000x0,600mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 660,00 6.600,00 

7 28 UN chapa fina a frio 3000x1200x2,00mm GERDAU 195,84 5.483,52 

8 30 UN tubo industrial 50x100mm parede 2mm barra 
6mm VANZIM 130,00 3.900,00 

9 35 UN tubo insdustrial 40x60mm parede 2mm barra 6m VANZIM 76,50 2.677,50 

10 40 UN tubo industrial 100x100mm parede 2mm barra 
6m VANZIM 140,00 5.600,00 

11 35 UN tubo industrial 50x30mm parede 2mm barra 6m VANZIM 62,00 2.170,00 
12 10 UN ferro chato 1.1/2"x5/16" barra 6m GERDAU 42,00 420,00 

13 25 UN cantoneira 3/4"x1/8" aluminio pre pintada barra 
6m ALUMICHAPAS 40,23 1.005,75 

14 2 UN caixas rebite aluminio pop ref: 530, com 10 centos ALUMICHAPAS 128,00 256,00 
15 20 Cen arruela de inox lisa 05x3/16 JATINOX 15,33 306,60 
16 4 UN disco diamante grão tungstênio 110mm TRIANORTE 30,50 122,00 
17 20 UN tinta epoxi na cor preta 3,6 litros com catalizador BIG SOLDAS 245,00 4.900,00 
18 40 UN tubo industrial 3"x2mm barra 6m VANZIM 96,00 3.840,00 

19 1.995 H 
serviço de mão de obra (serralheiro) para consertos 

e recuperação de abrigos para usuários do 
transporte coletivo. 

BELUCO 24,80 49.476,00 

20 204 H serviço de guincho para consertos e transporte de 
abrigo para usuários do transporte coletivo BELUCO 79,95 16.309,80 

21 28 H serviço de jateamento de abrigo para usuários do 
transporte coletivo BELUCO 500,00 14.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 362/2016 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 295/2016, 
homologado em 05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 12.822,00 (doze mil oitocentos e vinte e dois 
reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção 
de veículos da SMEC.   
Empresa: S.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 6223 4 UN amortecedor dianteiro COFAP 84,00 336,00 
2 6224 4 UN amortecedor traseiro COFAP 78,00 312,00 
3 17477 4 UN disco freio HIPPER 19,00 76,00 
4 18611 2 UN jogo pastilha de freio COBREQ 16,00 32,00 
5 5243 4 UN rolamento cubo da roda dianteira FAG 29,00 116,00 
6 19844 4 UN terminal de direção DRIVE 13,00 52,00 
7 18614 2 UN filtro ar motor TECFIL 7,00 14,00 
8 23959 2 UN filtro combústivel BOSCH 8,00 16,00 

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

9 21801 2 UN radiador de água VALEO 102,00 204,00 
10 23893 2 UN cilindro mestre CONTROIL 51,00 102,00 
11 28463 2 UN bomba de óleo. SHADEK 65,00 130,00 
12 5231 2 UN válvula termostática MTE 17,00 34,00 
13 20672 2 UN caixa direção TRW 124,00 248,00 
14 21811 26 UN serviço mecânico EQUIPAR 13,00 338,00 
15 17039 4 UN serviço de suspensão EQUIPAR 10,00 40,00 
16 33730 28 UN amortecedor dianteiro COFAP 45,00 1.260,00 
17 33731 28 UN amortecedor traseiro COFAP 45,00 1.260,00 
18 33732 14 UN disco de freio HIPPER 27,00 378,00 
19 33733 14 UN jogo de pastilha de freio COBREQ 12,00 168,00 
20 33734 14 UN filtro de combustivel BOSCH 9,00 126,00 
21 33735 14 UN cilindro mestre CONTROIL 45,00 630,00 
22 5236 12 UN kit embreagem LUCK 90,00 1.080,00 
23 8085 14 UN jogo embuchamento IMA 81,00 1.134,00 
24 8089 20 Lt óleo de câmbio LUBRAX 7,00 140,00 
25 8517 50 Lt óleo de motor MOBIL 7,00 350,00 
26 33736 80 UN serviço mecanico EQUIPAR 17,00 1.360,00 
27 33738 56 UN serviço de suspensao EQUIPAR 14,00 784,00 
28 33740 8 UN amortecedor dianteiro COFAP 54,00 432,00 
29 33741 8 UN amortecedor traseiro COFAP 49,00 392,00 
30 33742 6 UN jogo pastilha de freio COBREQ 20,00 120,00 
31 33743 6 UN rolamento do cubo da roda dianteira INA 18,00 108,00 
32 15225 2 UN junta do cabeçote SABO 18,00 36,00 
33 28474 2 UN caixa de dire;'ao TRW 135,00 270,00 
34 8071 6 UN cabo freio de mão CABOVEL 19,00 114,00 
35 28465 2 UN reservatório d'agua. GONEL 13,00 26,00 
36 9350 6 Lt aditivo radiador - litro  901930560011 R2 7,00 42,00 
37 33744 6 Lt oleo de cambio LUBRAX 9,00 54,00 
38 33745 20 Lt oleo de motor MOBIL 9,00 180,00 
39 33737 12 UN serviços mecanicos EQUIPAR 22,00 264,00 
40 33739 4 UN servico de suspensao EQUIPAR 16,00 64,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 486/2015 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 352/2015, 
homologado em 14/12/2015. 
Valor Homologado: R$ 18.250,00 (Dezoito mil duzentos e cinquenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Kits para teste rápido 
de detecção de dengue a ser utilizado no Centro de Testagem e 
Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS 
LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

9 21801 2 UN radiador de água VALEO 102,00 204,00 
10 23893 2 UN cilindro mestre CONTROIL 51,00 102,00 
11 28463 2 UN bomba de óleo. SHADEK 65,00 130,00 
12 5231 2 UN válvula termostática MTE 17,00 34,00 
13 20672 2 UN caixa direção TRW 124,00 248,00 
14 21811 26 UN serviço mecânico EQUIPAR 13,00 338,00 
15 17039 4 UN serviço de suspensão EQUIPAR 10,00 40,00 
16 33730 28 UN amortecedor dianteiro COFAP 45,00 1.260,00 
17 33731 28 UN amortecedor traseiro COFAP 45,00 1.260,00 
18 33732 14 UN disco de freio HIPPER 27,00 378,00 
19 33733 14 UN jogo de pastilha de freio COBREQ 12,00 168,00 
20 33734 14 UN filtro de combustivel BOSCH 9,00 126,00 
21 33735 14 UN cilindro mestre CONTROIL 45,00 630,00 
22 5236 12 UN kit embreagem LUCK 90,00 1.080,00 
23 8085 14 UN jogo embuchamento IMA 81,00 1.134,00 
24 8089 20 Lt óleo de câmbio LUBRAX 7,00 140,00 
25 8517 50 Lt óleo de motor MOBIL 7,00 350,00 
26 33736 80 UN serviço mecanico EQUIPAR 17,00 1.360,00 
27 33738 56 UN serviço de suspensao EQUIPAR 14,00 784,00 
28 33740 8 UN amortecedor dianteiro COFAP 54,00 432,00 
29 33741 8 UN amortecedor traseiro COFAP 49,00 392,00 
30 33742 6 UN jogo pastilha de freio COBREQ 20,00 120,00 
31 33743 6 UN rolamento do cubo da roda dianteira INA 18,00 108,00 
32 15225 2 UN junta do cabeçote SABO 18,00 36,00 
33 28474 2 UN caixa de dire;'ao TRW 135,00 270,00 
34 8071 6 UN cabo freio de mão CABOVEL 19,00 114,00 
35 28465 2 UN reservatório d'agua. GONEL 13,00 26,00 
36 9350 6 Lt aditivo radiador - litro  901930560011 R2 7,00 42,00 
37 33744 6 Lt oleo de cambio LUBRAX 9,00 54,00 
38 33745 20 Lt oleo de motor MOBIL 9,00 180,00 
39 33737 12 UN serviços mecanicos EQUIPAR 22,00 264,00 
40 33739 4 UN servico de suspensao EQUIPAR 16,00 64,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 486/2015 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 352/2015, 
homologado em 14/12/2015. 
Valor Homologado: R$ 18.250,00 (Dezoito mil duzentos e cinquenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Kits para teste rápido 
de detecção de dengue a ser utilizado no Centro de Testagem e 
Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS 
LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 

1 50 kit de teste rápido de dengue igg/igm. caixa com 25 unidades. WAMA R$ 198,00 R$ 9.900,00 
2 50 kit de teste rápido de dengue ns-1. caixa com 25 unidades. WAMA R$ 167,00 R$ 8.350,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Dezembro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 
 Div. 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 nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado 
em 24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro 
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
21 de Setembro de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-
-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS II
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
NOÊMIA PIO DE LIMA    193º
HELENA SILVESTRE YASSOYAMA   194º

Cianorte, 09 de Setembro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA  Nº 035/2016
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 30 dias a servidora ROSE-
LI APARECIDA DA SILVA, referente ao período de trabalho compreendido 
entre 08/09/2015 à 07/09/2016, para serem gozadas entre os dias 09/09/2016 à 
08/10/2016, devendo retornar às suas atividades em 09/10/2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 08 de setem-
bro de 2016.

 

 
 

 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 

ano) (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

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

 

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

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

 
 

Câmara de Vereadores
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PORTARIA  Nº 036/2016

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 30 dias a servidora MARIA 
DE LOURDES DOS SANTOS SANTIAGO, referente ao período de trabalho 
compreendido entre 11/03/2015 à 10/03/2016, para serem gozadas entre os dias 
12/09/2016 à 11/10/2016, devendo retornar às suas atividades em 12/10/2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 08 de setem-
bro de 2016.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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