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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 330/2016

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 9:30 horas 
do dia 10 de Outubro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos profissionais na área de preparação de refeições e limpeza do 
Quartel do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
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 21 de Setembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1077/2016-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 CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 608, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3629-4524, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.992.483/0001-58.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 274/2016.
OBJETO: Aquisição de pirulitos, balas, bombons e bexigas para utilização em 
campanhas de vacinação e demais programas realizados pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.180,00 (um mil cento e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2016.

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

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1078/2016-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 EI-
RELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná 137, 
CEP 87.200-248, telefone (44) 3629-3566, na cidade de Cianorte, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.659.507/0001-13.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 265/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de oficina para Centro de Atenção Psicossocial 
- CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi e para as Unidades 
Básicas de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.513,90 (quinze mil quinhentos e treze reais e noventa centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1083/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 274/2016.
OBJETO: Aquisição de pirulitos, balas, bombons e bexigas para utilização em 
campanhas de vacinação e demais programas realizados pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.412,50 (dois mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1084/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 261/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para os pacientes atendidos pelo 
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, pelo Centro de Atenção Psicossocial 
Infantil - CAPSi e para os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
16.377,10 (dezesseis mil trezentos e setenta e sete reais e dez centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 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 
303/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 430/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de chapa de gesso, emenda PVC e forro 
PVC para a Secretaria de Serviços Municipais.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa ESCAME E ESCAME 
LTDA - EPP como vencedora dos itens 01 ao 14 no valor total de R$ 49.553,10 
(quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 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 
306/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 433/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para a Secreta-
ria de Serviços Municipais.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa SIDNEI APARECIDO 
CHIARELLI & CIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 01-02-03-04-05-
06-07 no valor total de R$ 14.419,90 (quatorze mil quatrocentos e dezenove 
reais e noventa centavos).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 872/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA SHIRASU OFTAL-
MOLOGIA S.S., ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
102/2014.
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:
SHIRASU OFTALMOLOGIA S.S., inscrita no CNPJ sob nº 15.240.760/0001-
43, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua 15 de Novem-
bro, 518 – Zona 01, CEP 87.200-282, telefone (44) 3631-6927, neste ato repre-
sentado por Keiti Fernando Shirasu, portador da Cédula de Identidade RG nº 
6858706-9/SSP-PR e do CPF nº 032.767.449-02.
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.
        Keiti Fernando Shirasu                Claudemir Romero Bongiorno
SHIRASU OFTALMOLOGIA S.S.               PREFEITO 
 Contratada                                Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 

  
MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO DE RECURSO 
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
078/2016, de 16 de Agosto de 2016, no uso de suas atribuições legais 
comunica a interposição de recurso contra as licitantes abaixo 
relacionadas, concernente ao Edital de Licitação nº 04/2016, modalidade 
Concorrência Pública, referente ao objeto: Contratação de empresa para 
execução de obra de recapeamento asfáltico no Município de Cianorte. 

CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP 11.653.180/0001-27 

PAVITEC PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI - EPP 17.330.640/0001-62 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
8.666/1993, para apresentar as contra razões em relação ao recursos 
impetrados.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Setembro de 
2016. 

Marcos Alberto Valério 
Presidente da Comissão 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 199/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
Republicado por Incorreção 

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 155/2016, homologado 
em 23/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.174,88 (vinte e cinco mil e cento e setenta e 
quatro reais e oitenta e oito centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha 
para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.  
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

NOTIFICAÇÃO DE RECURSO 
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Portaria nº 
078/2016, de 16 de Agosto de 2016, no uso de suas atribuições legais 
comunica a interposição de recurso contra as licitantes abaixo 
relacionadas, concernente ao Edital de Licitação nº 04/2016, modalidade 
Concorrência Pública, referente ao objeto: Contratação de empresa para 
execução de obra de recapeamento asfáltico no Município de Cianorte. 

CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP 11.653.180/0001-27 

PAVITEC PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI - EPP 17.330.640/0001-62 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
8.666/1993, para apresentar as contra razões em relação ao recursos 
impetrados.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Setembro de 
2016. 

Marcos Alberto Valério 
Presidente da Comissão 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 199/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
Republicado por Incorreção 

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 155/2016, homologado 
em 23/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.174,88 (vinte e cinco mil e cento e setenta e 
quatro reais e oitenta e oito centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha 
para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.  
 

 

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 Unid. Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

1 Pct 35 

açúcar refinado de origem vegetal, 
constituido fundamentalmente por 

sacarose de cana-de-açúcar, aspecto 
sólido amorfo e cor branca com grãos 

finos de não definidos, não deverá 
empedrar, a embalagem do produto deve 

conter registro da data de fabricação, peso 
e validade estampado no rótulo, 

embalagem 5 kg. 

7,80 273,00 Alto alegre 

2 Pct 52 

arroz tipo 1, submetido a vapor sob 
pressão para facilitar e melhorar seu 

cozimento, a embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, peso 

e validade estampado no rótulo. 
embalagem 5kg. 

8,70 452,40 Ideal 

3 UN 25 

azeitona verde, embalagem de vidro 
contendo no rotulo a data de fabricacao, 

nao superior a 03 meses, data de 
vencimento e inspecao do ministerio da 

agricultura. embalagem com 500 gramas 
drenada. 

6,30 157,50 Zaeli 

4 UN 120 café torrado e moído, de primeira 
qualidade. embalagem com 500 gramas. 5,30 636,00 cianorte 

5 Cx. 40 

creme de leite - embalagem com peso 
aproximado de 300 (trezentos) gramas, 
origem animal, embalado em lata ou 

tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente. a 

embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto. atender as 

exigências do ministério da agricultura e 
dipoa, conforme portaria 369 de 

04/09/1997 e do regulamento da 
inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem animal. deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega.  

1,15 46,00 Italac 

6 Pte 42 

doce pastoso, diversos sabores, 
ingredientes: açucar, soro de leite, leite 
em pó integral, leite, amido modificado, 
gordura vegetal, corante de caramelo. 

estabilizante: citrato de sódio. redutor de 
acidez: bicarbonato de sódio. conservante: 
sorbato de potássio. não contém gluten. a 

embalagem do produto deve conter 
registro da data de fabricação, peso e 

validade estampado no rótulo. embalagem 
com 500 g. 

1,70 71,40 Ciafrios 

7 Lta 36 

ervilha em conserva - embalagem com 
peso aproximado de 200 (trezentos) 
gramas, reidratada, em conservam 

acondicionada em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, contendo 200g 
de peso liquido 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.  

1,10 39,60 Lar 

8 Lta 125 

extrato de tomate preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

semente, tolerância de 1% de açúcar e de 
5% de cloreto de sódio, isento de 

1,00 125,00 ciafrios  

 

fermentação e não indicar processamento 
defeituoso, embalagem contendo registro 

de data de fabricação, peso e validade 
estampados no rótulo, embalagem com 

350 g. 

9 Pct 20 

farinha de rosca tipo marrocos, 
embalagem contendo registro de data de 
fabricação, peso e validade estampado no 

rótulo, embalagem contendo 1kg. 

3,30 66,00 Zaeli 

10 Pct 12 

farinha de trigo especial sem fermento, 
embalada em sacos limpos, não violados, 
resistentes, contendo em sua embalagem 

dados de identificação, procedencia, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. validade mínima 
de 70 (setenta dias) a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 
da cnnpa. embalagem 5kg. 

7,80 93,60 Coamo 

11 UN 150 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, 
isento de sujeiras 3,50 525,00 Leduan 

12 Pct 20 

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, 
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.  

1,00 20,00 Katuay 

13 Pct 230 

macarrão espaguete - pacote de 500g, 
sêmola especial, seca, com ovos, 

ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha 
de trigo comum enriquecida com ferro e 
ácido fólico (43,2%), fécula de mandioca 

(1,6%), corantes naturais urucum e 
cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa 

qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência 

macia, porém não papa ou pegajosa, livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e 

detritos de animais e vegetais, embalagem 
primária sacos de polietileno atóxico, 

resistentes, termossoldado, contendo peso 
líquido de 1kg, validade mínima de 8 

meses.   

1,15 264,50 Todeschini 

14 Pte 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com 
ovos e óleo vegetal, com adição de 

condimentos, substâncias comestíveis e 
sem corantes, de consistência cremosa, 

amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, 
isento de sujidades e seus ingredientes 
em perfeito estado de conservação, de 

acordo com a rdc n°276/2005. 
acondicionada em embalagem de 500g.  

1,65 66,00 purity 

15 Pte 32 

margarina - 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 (seis) meses a partir 

da data de entrega. com registro no 
ministério da agricultura, sif/dipoa. 

embalagem de 500grs.  

2,40 76,80 Coamo 

16 Lta 48 

milho verde em conserva _ acondicionado 
em recipiente de folha de flandres, 

íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. o 

1,10 52,80 Lar 

 

 

fermentação e não indicar processamento 
defeituoso, embalagem contendo registro 

de data de fabricação, peso e validade 
estampados no rótulo, embalagem com 

350 g. 

9 Pct 20 

farinha de rosca tipo marrocos, 
embalagem contendo registro de data de 
fabricação, peso e validade estampado no 

rótulo, embalagem contendo 1kg. 

3,30 66,00 Zaeli 

10 Pct 12 

farinha de trigo especial sem fermento, 
embalada em sacos limpos, não violados, 
resistentes, contendo em sua embalagem 

dados de identificação, procedencia, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto. validade mínima 
de 70 (setenta dias) a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 
da cnnpa. embalagem 5kg. 

7,80 93,60 Coamo 

11 UN 150 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, 
isento de sujeiras 3,50 525,00 Leduan 

12 Pct 20 

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, 
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.  

1,00 20,00 Katuay 

13 Pct 230 

macarrão espaguete - pacote de 500g, 
sêmola especial, seca, com ovos, 

ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha 
de trigo comum enriquecida com ferro e 
ácido fólico (43,2%), fécula de mandioca 

(1,6%), corantes naturais urucum e 
cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa 

qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência 

macia, porém não papa ou pegajosa, livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e 

detritos de animais e vegetais, embalagem 
primária sacos de polietileno atóxico, 

resistentes, termossoldado, contendo peso 
líquido de 1kg, validade mínima de 8 

meses.   

1,15 264,50 Todeschini 

14 Pte 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com 
ovos e óleo vegetal, com adição de 

condimentos, substâncias comestíveis e 
sem corantes, de consistência cremosa, 

amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, 
isento de sujidades e seus ingredientes 
em perfeito estado de conservação, de 

acordo com a rdc n°276/2005. 
acondicionada em embalagem de 500g.  

1,65 66,00 purity 

15 Pte 32 

margarina - 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 (seis) meses a partir 

da data de entrega. com registro no 
ministério da agricultura, sif/dipoa. 

embalagem de 500grs.  

2,40 76,80 Coamo 

16 Lta 48 

milho verde em conserva _ acondicionado 
em recipiente de folha de flandres, 

íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. a embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. o 

1,10 52,80 Lar 

 

 

produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data 
de entrega na unidade requisitante. kg. 
registro no ms. de acordo com a nta 31 
(decreto 12.486/78); com peso liquido 

drenado de 200g.  

17 UN 140 óleo de soja vegetal comestível, tipo 
refinado, embalagem com 900ml.  2,60 364,00 Cocamar 

18 Pct 12 

sal fino e iodado (contendo cloreto de 
sódio) - pacote de 1kg, iodato de potássio, 
anti-umectante, auui, conforme legislação 

vigente.  

0,75 9,00 União 

19 UN 78 

suco, pacote de 01 quilo, em po, para 
preparar 10 litros de suco. embalagem 

contendo instrucoes de preparo, datas de 
fabricacao e vencimento, sendo o primeiro 

menor que 02 meses. diversos sabores. 

3,40 265,20 Piko 

20 Pct 64 

tempero completo contendo em sua 
composição: sal, cebola, alho, cebolinha, 

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. não 
contém glutem. a embalagem do produto 
deve conter registro de data de fabricação, 

peso e validade impressos no rótulo. 
embalagem 300 gramas. 

0,75 48,00 Ciafrios 

21 Frc 22 

vinagre - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas 
de álcool procedente principalmente de 

matérias agrícolas. padronizado, 
refiltrado, pasteurizado e envasado para a 

distribuição no comércio em geral. com 
acidez de 4,15%. embalagem 

plástica/garrafa pet, sem corantes, sem 
essências. e sem adição de açúcares. de 

acordo com a rdc n°276/2005. 
embalagem 500ml.  

0,90 19,80 Castelo 

22 Kg 45 

presunto de carne suína cozido - quilo, 
sem capa de gordura, fatiado no dia da 

entrega peça, 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. deverá 

apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega. pesando 

aproximadamente fatias de 30g.  

22,40 1.008,00 Frimesa 

23 Kg 45 

queijo mussarela - quilo, 1ª 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 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 

unidade requisitante. fatiado em lâminas 
de 30g.  

17,30 778,50 oceanica 

24 UN 360 

refrigerante contendo em sua composição: 
água gaseificada, açúcar, ácido cítrico, 
extrato de noz de cola, cafeína, corante 
caramelo, aroma natural do extrato da 

fruta, composição a cada 200ml: 79 a 85 

2,25 810,00 Nova schin  

 

kcal(4%), registro no ministério da 
agricultura, sem adição de alcool, 

embalagem de 2 litros. a embalagem deve 
conter no rótulo o local e origem do 

produto e data de fabricação. 

25 Cx. 380 

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. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade. transportado em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, a carne não deverá 
estar congelada. 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 

28 Kg 160 

carne bovina coxão mole, cortada em bife 
com peso aproximado de 150 gr., 

entregues em embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

produto, peso, data de embalagem e data 
de validade, transportada em veículo 

refrigerado ou caixas de isopor conforme 
legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

16,80 2.688,00 Cezar 
carnes 

29 Kg 120 

carne bovina contra filé, entregues em 
embalagens que contenham especificados 
o local de origem do produto, peso, data 

de embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou 

caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

21,60 2.592,00 Cezar 
carnes 

30 Kg 90 

carne bovina posta vermelha, entregues 
em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data 

de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, não podendo estar 
congelada. 

18,20 1.638,00 Cezar 
carnes 

31 Kg 240 

coxa e sobrecoxa de frango - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, não podendo estar 
congelada. 

5,79 1.389,60 Avenorte 

32 Kg 125 

carne suína bisteca, produto de 
qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, não podendo estar 
congelada. 

10,50 1.312,50 Cezar 
carnes 

33 Kg 40 

pernil suíno com osso, entregues em 
embalagens que contenham especificados 
o local de origem do produto, peso, data 

de embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou 

caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

9,90 396,00 Cezar 
carnes 

34 Kg 35 

salsicha tipo viena apresentando sabor 
acentuado de defumação e condimentos 
característicos das salsichas típicas da 

cidade de viena na áustria. não podendo 

4,40 154,00 copacol 
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kcal(4%), registro no ministério da 
agricultura, sem adição de alcool, 

embalagem de 2 litros. a embalagem deve 
conter no rótulo o local e origem do 

produto e data de fabricação. 

25 Cx. 380 

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. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade. transportado em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, a carne não deverá 
estar congelada. 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 

28 Kg 160 

carne bovina coxão mole, cortada em bife 
com peso aproximado de 150 gr., 

entregues em embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

produto, peso, data de embalagem e data 
de validade, transportada em veículo 

refrigerado ou caixas de isopor conforme 
legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

16,80 2.688,00 Cezar 
carnes 

29 Kg 120 

carne bovina contra filé, entregues em 
embalagens que contenham especificados 
o local de origem do produto, peso, data 

de embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou 

caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

21,60 2.592,00 Cezar 
carnes 

30 Kg 90 

carne bovina posta vermelha, entregues 
em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data 

de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, não podendo estar 
congelada. 

18,20 1.638,00 Cezar 
carnes 

31 Kg 240 

coxa e sobrecoxa de frango - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, não podendo estar 
congelada. 

5,79 1.389,60 Avenorte 

32 Kg 125 

carne suína bisteca, produto de 
qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, não podendo estar 
congelada. 

10,50 1.312,50 Cezar 
carnes 

33 Kg 40 

pernil suíno com osso, entregues em 
embalagens que contenham especificados 
o local de origem do produto, peso, data 

de embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou 

caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

9,90 396,00 Cezar 
carnes 

34 Kg 35 

salsicha tipo viena apresentando sabor 
acentuado de defumação e condimentos 
característicos das salsichas típicas da 

cidade de viena na áustria. não podendo 

4,40 154,00 copacol  

 

ser enlatadas., entregues em embalagens 
que contenham especificados o local de 

origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, conforme 

legislação vigente. 

35 Kg 30 

linguiça defumada produzida com carne 
suína selecionada além de condimentos e 

temperos especiais para o processo de 
defumação, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, conforme legislação 

vigente. 

13,95 418,50 Frimesa 

36 Kg 20 

bacon defumado de barriga suína, 
contendo em sua composição: água, sal, 

conservador: nitrito de sódio, 
antioxidante: eritorbato de sódio, não deve 
conter glúten, entregues em mantas de 3 

kg, embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

produto, peso, data de embalagem e data 
de validade, conforme legislação vigente. 

18,20 364,00 Frimesa 

37 Kg 60 

filé de pescada congelada - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem 

do produto, peso, data de embalagem, 
data de validade, a carne não pode estar 

amolecida ou com acúmulo de líquidos na 
embalagem, além disso, não deve 
apresentar extremidades secas ou 

amareladas, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme 

legislação vigente, devendo estar 
congelada. 

15,90 954,00 Oceânica 

38 UN 960 

água mineral, não gasosa, oriunda de 
fonte hipotermal que apresente laudo de 
análise do órgão competente, entregues 

em embalagens de 500ml tipo pet. a 
embalagem deverá conter especificado o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade. 

0,58 556,80 Cristal 

39 UN 28 

abacaxi 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. 

3,30 92,40 Bela vista 

40 Mç 32 

acelga - produto com textura crocante e 
sabor doce com folhas verdes e de cores 

vivas sem escurecimentos ou 
amarelamentos, sem buracos, hastes 

frescas em maços de no mínimo 400 gr. 

4,00 128,00 Bela vista 

41 UN 60 

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.  

1,29 77,40 Bela vista 

42 Pct 10 

alho - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, 
classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima qualidade, 
sem defeitos, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da 

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

11,60 116,00 Rei do alho 

43 Kg 120 

banana caturra - produto com bom 
aspecto e aroma característico, casca bem 

amarela de aspecto firme e sem partes 
moles ou machucadas. com maturação 

média. 

1,85 222,00 Bela vista  

 

44 Kg 32 

batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

fresca, compacta e firme, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos fisicos 

oriundos do manuseio e transporte, 
devendo ser bem desenvolvida, de colheita 

recente. 

1,79 57,28 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de polietileno 

transparente, sem folhas, primeira, 
bulbos de tamanhos médios, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 

corpos estranhos ou terra aderida à 
superfície de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 

brócolis - produto com cabeças de 
coloração verde escura, firmes, 

compactas, com granulação fina e sem 
sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

graúda, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

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

escuras, estar livre de enfermidades, 
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. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, 

brilhantes, firmes e sem áreas escuras e 
sem folhas murchas, sendo que as folhas 

externas devem apresentar coloração 
verde mais escuro que as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas 
de cor branca ou creme, sem manchas 
escuras, pois ao contrário demonstram 
estarem queimadas ou com fungos, se 

envolvidas pelas folhas, estas devem estar 
verdes e sem sinais de estarem murchas. 

3,90 175,50 Bela vista 

52 Kg 280 

laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão 
dos dedos, de coloração de acordo com a 

variedade. 

0,98 274,40 Bela vista 

53 Kg 80 

maçã nacional - produto de coloração 
viva, firme e pesada em relação ao 

tamanho, de casca lisa, sem depressões 
ou machucados, tamanho médio de 

primeira qualidade. 

3,70 296,00 Bela vista 

54 Kg 60 

mamão comercial - produto sem 
manchas, flacidez, exsudação ou lesões; 

tamanho médio e grau médio de 
amadurecimento, tonalidade amarelo 

alaranjado e exalando um suave aroma 
característico. 

2,70 162,00 Bela vista 

55 Kg 90 
melancia - produto com casca firme, 

lustrosa e sem manchas escuras, deve ser 
pesada em relação ao volume. 

1,10 99,00 Bela vista 

56 Dz 150 ovos branco - de galinha, grande e isento 3,50 525,00 Bela vista 

 

 

44 Kg 32 

batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

fresca, compacta e firme, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos fisicos 

oriundos do manuseio e transporte, 
devendo ser bem desenvolvida, de colheita 

recente. 

1,79 57,28 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de polietileno 

transparente, sem folhas, primeira, 
bulbos de tamanhos médios, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 

corpos estranhos ou terra aderida à 
superfície de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 

brócolis - produto com cabeças de 
coloração verde escura, firmes, 

compactas, com granulação fina e sem 
sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 

graúda, isenta de enfermidades, 
sujidades, parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

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

escuras, estar livre de enfermidades, 
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. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, 

brilhantes, firmes e sem áreas escuras e 
sem folhas murchas, sendo que as folhas 

externas devem apresentar coloração 
verde mais escuro que as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas 
de cor branca ou creme, sem manchas 
escuras, pois ao contrário demonstram 
estarem queimadas ou com fungos, se 

envolvidas pelas folhas, estas devem estar 
verdes e sem sinais de estarem murchas. 

3,90 175,50 Bela vista 

52 Kg 280 

laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão 
dos dedos, de coloração de acordo com a 

variedade. 

0,98 274,40 Bela vista 

53 Kg 80 

maçã nacional - produto de coloração 
viva, firme e pesada em relação ao 

tamanho, de casca lisa, sem depressões 
ou machucados, tamanho médio de 

primeira qualidade. 

3,70 296,00 Bela vista 

54 Kg 60 

mamão comercial - produto sem 
manchas, flacidez, exsudação ou lesões; 

tamanho médio e grau médio de 
amadurecimento, tonalidade amarelo 

alaranjado e exalando um suave aroma 
característico. 

2,70 162,00 Bela vista 

55 Kg 90 
melancia - produto com casca firme, 

lustrosa e sem manchas escuras, deve ser 
pesada em relação ao volume. 

1,10 99,00 Bela vista 

56 Dz 150 ovos branco - de galinha, grande e isento 3,50 525,00 Bela vista 
 

 

sujidades, fungos e substancias tóxicas, 
acondicionados em embalagem 

apropriada, embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

produto, peso, data de embalagem e data 
de validade. 

57 Kg 18 

pimentão verde - 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.  

2,30 41,40 Bela vista 

58 UN 75 

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

transparente, a unidade deverá estar 
limpa, sem folhas velhas, 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 
espécimes vegetais genuínos e sãos, 

deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 

10/03/99.  

2,70 202,50 Bela vista 

59 Mç 50 

rúcula: produtos sãos, limpos e de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas 
verdes, sem traços de descoloração e 
turgescência, intactas, firmes e bem 

desenvolvidas. (unidade - pés).  

2,10 105,00 Bela vista 

60 Kg 90 

tomate  santa cruz -   de médio 
amadurecimento, firme, íntegro, sem 

manchas, batidas e esfolões, coloração 
uniforme, entregues em caixas de madeira 

ou plastico. 

3,00 270,00 Bela vista 

61 Kg 35 

uva itália - de cachos bem cheios, com 
bagas firmes e lisas de cor e tamanho 

apropriados para a variedade, as frutas 
não devem se desprender com facilidade 
do cacho, devem estar livres de manchas. 

5,50 192,50 Bela vista 

62 Kg 40 vagem comprida - produto deve ser firme 
de pontas verdes e sem machucados. 8,95 358,00 Bela vista 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 200/2016 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 133/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 20.143,20 (Vinte mil cento e quarenta e três reais e 
vinte centavos). 
 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Prestação de serviço de buffet para 
fornecimento de coffee break para os eventos da Secretaria de Bem Estar 
Social. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Especificações 

Valor 
Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 1.540 SVÇ 

serviço de buffet constituído por: - 4 tipos de salgado (bolinha de 
queijo, risoles de carne ou de presunto e mussarela, coxinha de 

frango ou carne e quibe; - 2 tipos de bolo (cenoura com cobertura de 
chocolate e formigueiro); 2 tipos de torta salgada (frango e carne) - 1 

tipo de suco natural (laranja ou abacaxi); e - café e leite. a 
responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados 
nos encontros e a entrega dos mesmos será da empresa contratada. 

R$ 13,08 R$ 
20.143,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 201/2016 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 157/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 80.280,70 (Oitenta mil duzentos e oitenta reais e 
setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e pequenos reparos em edificações da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Empresa: D. A. VANETI SANTOS - 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 1.500 M² aplicação de emboço em paredes e muros 4,98 7.470,00 

2 1.400 M² chapisco em paredes e muros 4,69 6.566,00 

3 1.200 M² assentamento de lajotas em muros e paredes 15,51 18.612,00 

4 900 M² reparos em pisos e azulejos 9,99 8.991,00 

5 1.100 M² demolição de calçamento 4,99 5.489,00 

6 800 M² preparação de terreno e aplicação de calçamento desempenado 8,49 6.792,00 

7 350 M² retirada de rebocos em paredes de alvenaria 4,44 1.554,00 

8 450 
Metro linear corte de paredes e pisos para passagem de tubulações com 

envelopamento 
6,49 2.920,50 
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Objeto: Registro de Preços visando à Prestação de serviço de buffet para 
fornecimento de coffee break para os eventos da Secretaria de Bem Estar 
Social. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Especificações 

Valor 
Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 1.540 SVÇ 

serviço de buffet constituído por: - 4 tipos de salgado (bolinha de 
queijo, risoles de carne ou de presunto e mussarela, coxinha de 

frango ou carne e quibe; - 2 tipos de bolo (cenoura com cobertura de 
chocolate e formigueiro); 2 tipos de torta salgada (frango e carne) - 1 

tipo de suco natural (laranja ou abacaxi); e - café e leite. a 
responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados 
nos encontros e a entrega dos mesmos será da empresa contratada. 

R$ 13,08 R$ 
20.143,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 201/2016 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 157/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 80.280,70 (Oitenta mil duzentos e oitenta reais e 
setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e pequenos reparos em edificações da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Empresa: D. A. VANETI SANTOS - 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 1.500 M² aplicação de emboço em paredes e muros 4,98 7.470,00 

2 1.400 M² chapisco em paredes e muros 4,69 6.566,00 

3 1.200 M² assentamento de lajotas em muros e paredes 15,51 18.612,00 

4 900 M² reparos em pisos e azulejos 9,99 8.991,00 

5 1.100 M² demolição de calçamento 4,99 5.489,00 

6 800 M² preparação de terreno e aplicação de calçamento desempenado 8,49 6.792,00 

7 350 M² retirada de rebocos em paredes de alvenaria 4,44 1.554,00 

8 450 
Metro linear corte de paredes e pisos para passagem de tubulações com 

envelopamento 
6,49 2.920,50  

 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

9 180 Reparo em caixas de passagem de alvenaria em geral 39,99 7.198,20 

10 300 
Metro linear reparo e substituição em canaletas e coletores de água pluvial 

com retirada e assentamento de grelha 
18,99 5.697,00 

11 900 M² reparo e manutenção em coberturas 9,99 8.991,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 202/2016 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 139/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 7.529,90 (Sete mil quinhentos e vinte e nove reais 
e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de consumo 
para coleta de exames laboratoriais para uso no Centro de Testagem e 
Aconselhamento do Município. 
Empresa: C. R. TEDARDI & CIA 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 15 
bandagem antisséptica, pós coleta de sangue, formato redondo, 

embalagem individual , caixa com 500 unidades. 
PROINLAB R$ 14,95 R$ 224,25 

2 50 
tubo a vácuo, com ativador de coágulo e gel separador 5 ml, 

caixa com 100 unidades. 
INJEX R$ 71,24 

R$ 
3.562,00 

3 50 tubo a vácuo com edta(k3), caixa com 100 unidades. INJEX R$ 51,80 
R$ 

2.590,00 

4 15 
tubo de ensaio, plástico leitoso 12x75, pacote com 1000 

unidades. 
CRALPLAST R$ 44,78 R$ 671,70 

5 15 
tampa para tubo de ensaio plástico leitoso 12x75, pacote com 

1000 unidades. 
CRALPLAST R$ 32,13 R$ 481,95 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 203/2016 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 160/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 22.492,00 (Vinte e dois mil quatrocentos e 
noventa e dois reais). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de açúcar e sal para a produção 
de leite de soja para distribuição gratuita. 
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 2.000 

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. 

Super 
Sucar 

R$ 11,20 
R$ 

22.400,00 

2 80 
PACOTES DE 01 KG DE SAL FINO E IODADO (CONTENDO CLORETO 

DE SODIO), IODATO DE POTASSIO, ANTI-UMECTANTE, AUUI, 
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE 

pop R$ 1,15 R$ 92,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 204/2016 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 163/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 15.980,00 (Quinze mil novecentos e oitenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de bolsas nécessaire para 
distribuição gratuita as mães de recém-nascidos através do programa 
“Nascer em Cianorte, um direito à cidadania”. 
Empresa: N. M. FORTE BRINDES - 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. 203/2016 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 160/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 22.492,00 (Vinte e dois mil quatrocentos e 
noventa e dois reais). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de açúcar e sal para a produção 
de leite de soja para distribuição gratuita. 
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 2.000 

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. 

Super 
Sucar 

R$ 11,20 
R$ 

22.400,00 

2 80 
PACOTES DE 01 KG DE SAL FINO E IODADO (CONTENDO CLORETO 

DE SODIO), IODATO DE POTASSIO, ANTI-UMECTANTE, AUUI, 
CONFORME LEGISLACAO VIGENTE 

pop R$ 1,15 R$ 92,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 204/2016 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 163/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 15.980,00 (Quinze mil novecentos e oitenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de bolsas nécessaire para 
distribuição gratuita as mães de recém-nascidos através do programa 
“Nascer em Cianorte, um direito à cidadania”. 
Empresa: N. M. FORTE BRINDES - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 2.000 UN 

unidade nécessaire confeccionada em verniz 
impermeável plastificada, 1ª linha, fechamento em 
zíper, contendo um bolso frontal com zíper, 2 alças 
de mão, com impressão em cromia, com medidas de 

25 cm de largura na frente, 18,5 cm de altura e 
largura lateral com medida de 12 cm, alças com 
medida de 18 cm, cores pastéis no corpo e mais 

vibrante no vivo e zíper, com logotipo padrão, escrito 
nascer em Cianorte, um direito à cidadania abaixo 

do zíper frontal e abaixo do logotipo secretaria 
municipal de saúde de Cianorte. 

FORTE 
PROMOCIONAIS R$ 7,99 R$ 

15.980,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 205/2016 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 150/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 2.650,34 (Dois mil seiscentos e cinquenta reais 
trinta e quatro centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente e 
papelaria, para as atividades diárias da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 120 
Papel A4, resmas de 500 folhas, material papel alcalino, comprimento 

297, cor branca, largura 210, aplicação impressora jato tinta, gramatura 
75g/m². 

AQUATRO 12,80 1.536,00 

2 10 

Caneta esferográfica, cor azul, escrita grossa, corpo em material plástico 
transparente, sextavado, tampa ventilada,comprimento aproximado de 

140mm, com um irifício lateral, gravado no corpo a marca do fabricante. 
Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio,  

caixa com 50 unidades 

BIC 29,98 299,80 

3 5 

Caneta esferográfica, cor preta , escrita grossa, corpo em material 
plástico transparente sextavado, tampa ventilada,comprimento 

aproximado de 140mm, com um orifício lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades 

BIC 29,98 149,90 

4 3 

Caneta esferográfica, cor vermelha, escrita grossa, corpo em material 
plástico transparente, sextavado, tampa ventilada, comprimento 

aproximado de 140mm, com um orifício lateral, gravado no corpo a 
marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, 

esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades 

BIC 29,98 89,94 

5 350 Lápis n.º 02, tipo escolar, HB, revestido de madeira. LEO 0,15 52,50 

 

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 16 

Pasta arquivo, registrador tipo az, em papelão prensado, tamanho oficio, 
dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com 
variação de +/- 10 por cento, protetor metálico nas bordas da parte 
inferior, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura 

auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, prendedor em material 
plástico de boa resistência, orifício de manuseio revestido de material 

plástico e janela para identificação no dorso. 

MARCARI 5,90 94,40 

11 40 Pasta papelão aberta com grampo trilho, tamanho A4, cores variadas. COLORPRESS 0,95 38,00 

13 20 

COLA BASTÃO, EM TUBO PLÁSTICO, NÃO TOXICO, BASE GIRATORIA, 
FORMATO CILINDRICO, PESO LÍQUIDO 40GR, COMPOSIÇÃO MÁXIMO 
DE 65% DE ÁGUA E MÍNIMO DE 14% VINILPIRROLIDINONA, TAMPA 

HERMETICA 

CIS 1,85 37,00 

14 40 
Papel laminado, 50cmx 65cm, cores vivas ( prata,vermelho, dourado, 

amarelo, azul, verde, rosa)  de brilho intenso proporcionando excelente 
aspecto visual com gramatura de 60g / m2, ótima qualidade, unidade 

RST 0,52 20,80 

15 6 Papel contact transparente; bobina com 25m e 50 cm de largura; 1º 
linha; ótima qualidade IMPRIMAX 45,00 270,00 

17 2 Agendas de telefone, com índice, divisão de a à z, capa em PVC, mínima 
de 160 páginas, dimensões mínimas de 150 x 150 mm. TILIBRA 21,50 43,00 

19 20 Bastão de cola quente, grosso, unidade RKL 0,95 19,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 206/2016 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 150/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 756,50 (Setecentos e cinquenta e seis reais e 
cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente e 
papelaria, para as atividades diárias da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer.  
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 Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 10 Unidade cola para EVA com 25g. DELTA 1,30 13,00 

9 40 Pasta aba elástico , ofício. PP. Medidas aproximadas 232 x 332 
mm. 

ACP 1,40 56,00 

10 20 Pasta plástica polionda 335 x 250 x 20 mm, cores variadas, com 
elástico. 

POLIBRAZ 1,60 32,00 

12 5 CLIPS PARA PAPEL, NUMERO 3/0, EM ACO NIQUELADO, FORMATO 
PARALELO, EMBALAGEM: CAIXA COM 500 GR. 

CLIPS NEW 5,50 27,50 

16 30 Papel crepom, 45cmx2m, várias cores, ótima qualidade, unidade VMP 0,60 18,00 

18 2 PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE); PROFISSIONAL GRAMP 
LINE 16,00 32,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 16 

Pasta arquivo, registrador tipo az, em papelão prensado, tamanho oficio, 
dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com 
variação de +/- 10 por cento, protetor metálico nas bordas da parte 
inferior, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura 

auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, prendedor em material 
plástico de boa resistência, orifício de manuseio revestido de material 

plástico e janela para identificação no dorso. 

MARCARI 5,90 94,40 

11 40 Pasta papelão aberta com grampo trilho, tamanho A4, cores variadas. COLORPRESS 0,95 38,00 

13 20 

COLA BASTÃO, EM TUBO PLÁSTICO, NÃO TOXICO, BASE GIRATORIA, 
FORMATO CILINDRICO, PESO LÍQUIDO 40GR, COMPOSIÇÃO MÁXIMO 
DE 65% DE ÁGUA E MÍNIMO DE 14% VINILPIRROLIDINONA, TAMPA 

HERMETICA 

CIS 1,85 37,00 

14 40 
Papel laminado, 50cmx 65cm, cores vivas ( prata,vermelho, dourado, 

amarelo, azul, verde, rosa)  de brilho intenso proporcionando excelente 
aspecto visual com gramatura de 60g / m2, ótima qualidade, unidade 

RST 0,52 20,80 

15 6 Papel contact transparente; bobina com 25m e 50 cm de largura; 1º 
linha; ótima qualidade IMPRIMAX 45,00 270,00 

17 2 Agendas de telefone, com índice, divisão de a à z, capa em PVC, mínima 
de 160 páginas, dimensões mínimas de 150 x 150 mm. TILIBRA 21,50 43,00 

19 20 Bastão de cola quente, grosso, unidade RKL 0,95 19,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 206/2016 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 150/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 756,50 (Setecentos e cinquenta e seis reais e 
cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente e 
papelaria, para as atividades diárias da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer.  
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 Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 10 Unidade cola para EVA com 25g. DELTA 1,30 13,00 

9 40 Pasta aba elástico , ofício. PP. Medidas aproximadas 232 x 332 
mm. 

ACP 1,40 56,00 

10 20 Pasta plástica polionda 335 x 250 x 20 mm, cores variadas, com 
elástico. 

POLIBRAZ 1,60 32,00 

12 5 CLIPS PARA PAPEL, NUMERO 3/0, EM ACO NIQUELADO, FORMATO 
PARALELO, EMBALAGEM: CAIXA COM 500 GR. 

CLIPS NEW 5,50 27,50 

16 30 Papel crepom, 45cmx2m, várias cores, ótima qualidade, unidade VMP 0,60 18,00 

18 2 PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE); PROFISSIONAL GRAMP 
LINE 16,00 32,00 

 

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

20 10 
Caneta marcadora, para escrita em CD e diversas superfícies, com 

ponta de poliéster de diâmetro 0,9 mm, cor preta, gravado no 
corpo a marca do fabricante. 

MAXPRINT 2,80 28,00 

21 500 DVD-RW, com capacidade de 4,7Gb, 120 minutos.  MAXPRINT 1,10 550,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 207/2016 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 161/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 622,50 (Seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de 
chave, amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e 
cadeados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.  
Empresa: AMERICORINEU ROMALHO MANZANI - 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 60 Serviço de cópia de chave plana de aluminio R$ 3,65 R$ 
219,00 

9 10 Porta Cadeado R$ 4,40 R$ 44,00 

12 50 serviço de amolar tesoura R$ 5,99 R$ 
299,50 

13 6 Serviços de cópia de chave sem chip de codificação, para os automóveis VW, 
Chevrolet, e Fiat (com aplicação de matéria prima). R$ 10,00 R$ 60,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 208/2016 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 161/2016, homologado 
em 24/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.155,00 (Cinco mil cento e cinquenta e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de 
serviços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de 
chave, amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e 
cadeados para a Secretaria Municipal de Bem Estar Social.  
Empresa: CASA DAS FECHADURAS BOLINHA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 60 Serviço de cópia de chave plana para fechadura e cadeado 3,70 222,00 

3 20 Pretação de serviço de cópia de chave tetra, 9,00 180,00 

4 20 Serviço de troca de miolo de chave, qualquer modelo 24,00 480,00 

5 20 CADEADOS N° 30mm 13,80 276,00 

6 20 Unidade de cadeado 50 mm 21,90 438,00 

7 3 Fechadura elétrica C-90 165,00 495,00 

8 3 Mola Piso força 3 219,00 657,00 

10 30 Cilindro de fechadura de armário 7,40 222,00 

11 30 Prestação de serviço de chaveiro - abertura de portas em geral. 23,50 705,00 

14 10 Serviços de cópia de chave com chip de codificação, para os automóveis VW, 
Chevrolet e Fiat (com aplicação de matéria prima). 125,00 1.250,00 

15 10 Serviço de abertura de porta dos automóveis VW, Chevrolet e Fiat. 23,00 230,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 374/2016 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 306/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.419,90 (quatorze mil quatrocentos e dezenove 
reais e noventa centavos).  
 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para a Secretaria de Serviços Municipais. 
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 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. 

D’OURO 7,11 284,40 

2 40 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 
produto obtido através da tostagem das folhas e talos de 

erva mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 
CHÁ CHÁ 3,00 120,00 

3 180 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 6,80 1.224,00 

4 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 

PRIME 4,70 94,00 

5 1.000 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 9,34 9.340,00 

6 25 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 57,50 

7 200 Kg kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às 
normas de saúde pública e agricultura. PERDIGÃO 16,50 3.300,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 376/2016 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 303/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 49.553,10 (quarenta e nove mil quinhentos e 
cinquenta e três reais e dez centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de chapa de gesso, 
emenda PVC e forro PVC para a Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ESCAME E ESCAME LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para a Secretaria de Serviços Municipais. 
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 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. 

D’OURO 7,11 284,40 

2 40 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 
produto obtido através da tostagem das folhas e talos de 

erva mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 
CHÁ CHÁ 3,00 120,00 

3 180 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 6,80 1.224,00 

4 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 

PRIME 4,70 94,00 

5 1.000 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 9,34 9.340,00 

6 25 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 57,50 

7 200 Kg kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às 
normas de saúde pública e agricultura. PERDIGÃO 16,50 3.300,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 376/2016 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 303/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 49.553,10 (quarenta e nove mil quinhentos e 
cinquenta e três reais e dez centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de chapa de gesso, 
emenda PVC e forro PVC para a Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ESCAME E ESCAME 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 1.100 M² metro quadrado de forro de pvc 200mm x 8 mm BELKA 9,70 10.670,00 

2 850 Mt metro de acabamento tipo moldura para forro 
pvc BELKA 2,00 1.700,00 

3 180 UN emenda em pvc, barra com 6,00m BELKA 3,90 702,00 
4 350 UN placa de gesso 1,20 x 1,80. PLACO 33,50 11.725,00 
5 60 UN perfilado guia 70x3000 MULTIPERFIL 12,26 735,60 
6 175 UN perfilado montante 70x3000 MULTIPERFIL 15,78 2.761,50 
7 35 UN massa dry wall 30kg DRYBOX 63,00 2.205,00 
8 15 UN fita para junta de papel MULTIPLA 21,00 315,00 
9 200 UN perfilado f-350 x 3000 SIRIUS 11,77 2.354,00 
10 90 UN perfilado tabica 3000 SIRIUS 12,00 1.080,00 
11 1.100 UN perfil z 3000 ESPAFER 3,00 3.300,00 
12 110 UN painel divisoria 2,11 x 1,20 x 35 EUCATEX 89,50 9.845,00 
13 90 UN perfil u 3000 EUCATEX 9,00 810,00 
14 90 UN perfil h 3000 EUCATEX 15,00 1.350,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 378/2016 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 268/2016, homologado 
em 14/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.022,00 (quatorze mil vinte e dois reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Contratação de empresa para 
aquisição de materiais de atendimento pré-hospitalar para o Corpo de 
Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: L. TRAMONTINI TUNES & 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 2 UN 

bolsa para socorrista, confeccionada em material 
resistente e impermeabilizado. com alça de mão e de 

ombro, medindo 50x30x22(cxlxp), com abertura superior 
medindo 45x25(cxl), e compartimentos internos e com 
bolsos externos. sendo quatro compartimentos  laterais 

externos com fechamento em zíper, medindo 25 x 
22x8(cxaxp), com cinco repartições internas cada, e um 

compartimento externo com fechamento em velcro, 
medindo 55x22x8 (cxaxp) sem repartições,  parte interna 

do corpo da bolsa- composta por  oito repartições 
removível, e na parte superior  interna com quatro 

repartições com fechamento em zíper. 

ORTOPRATIKA 599,00 1.198,00 

2 10 UN 
cinto de imobilização para prancha longa, de engate 

rápido, confeccionada em fitas de polipropileno. 
conjunto com 03 fitas coloridas 

RESGATE SP 25,60 256,00 

4 30 UN saco cadavérico com zíper CONFORTELL 29,90 897,00 
5 200 UN saco para lixo hospitalar - 30 litros HAVA 0,16 32,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 5 UN 

maca rígida de fibra de vidro e geliso: fabricada em gel 
isofitálico com verniz u.v. ultravioleta, com linhas 

longitudinais internas capacidade de sustentar o peso 
até 250kg, quilhas na parte inferior possibilitando maior 
aderência e apoio para empunhadora; 20(vinte) orifício 

distribuídos no corpo da peça, sendo: 04 para fixação da 
cabeça e 02 nas extremidades e 14 para empunhadura e 
fixação dos cintos, total radiotransparente; comprimento 

de 1,9m, largura de 45cm e espessura de 3cm 

ORTOPRATIKA 645,00 3.225,00 

8 1 UN pá - eletrodo infantil para desfibrilador externo 
semiautomático philips - par PHILIPS 1.510,00 1.510,00 

9 4 UN pá - eletrodo adulto para desfibrilador externo 
semiautomático philips - par PHILIPS 655,00 2.620,00 

11 1 UN carregador para bateria recarregável philips fr2+ 
m3848a PHILIPS 3.950,00 3.950,00 

20 15 UN 
colar cervical tamanho m, confeccionado em polietileno, 
eva e velcros, com apoios mentoniano e occipital, com 

aberturas na parte superior. 
ORTOPRATIKA 16,70 250,50 

21 5 UN 
colar cervical tamanho p, confeccionado em polietileno, 

eva e velcros, com apoio mentoniano e occipital e 
aberturas na parte posterior. 

ORTOPRATIKA 16,70 83,50 

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

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

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 5 UN 

maca rígida de fibra de vidro e geliso: fabricada em gel 
isofitálico com verniz u.v. ultravioleta, com linhas 

longitudinais internas capacidade de sustentar o peso 
até 250kg, quilhas na parte inferior possibilitando maior 
aderência e apoio para empunhadora; 20(vinte) orifício 

distribuídos no corpo da peça, sendo: 04 para fixação da 
cabeça e 02 nas extremidades e 14 para empunhadura e 
fixação dos cintos, total radiotransparente; comprimento 

de 1,9m, largura de 45cm e espessura de 3cm 

ORTOPRATIKA 645,00 3.225,00 

8 1 UN pá - eletrodo infantil para desfibrilador externo 
semiautomático philips - par PHILIPS 1.510,00 1.510,00 

9 4 UN pá - eletrodo adulto para desfibrilador externo 
semiautomático philips - par PHILIPS 655,00 2.620,00 

11 1 UN carregador para bateria recarregável philips fr2+ 
m3848a PHILIPS 3.950,00 3.950,00 

20 15 UN 
colar cervical tamanho m, confeccionado em polietileno, 
eva e velcros, com apoios mentoniano e occipital, com 

aberturas na parte superior. 
ORTOPRATIKA 16,70 250,50 

21 5 UN 
colar cervical tamanho p, confeccionado em polietileno, 

eva e velcros, com apoio mentoniano e occipital e 
aberturas na parte posterior. 

ORTOPRATIKA 16,70 83,50 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 Secretaria de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RESOLUÇÃO Nº 021/2016.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve: 
Art. 1º Aprovar o PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRA-
MA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VI-
GIASUS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, PARANÁ, referente ao Incentivo 
Financeiro Estadual no valor de R$ 82.825,28 (Oitenta e dois mil, oitocentos 
e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), anexo II da Resolução SESA n.º 
616/2015, para despesas corrente de custeio e de Capital.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de setembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 022/2016.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordi-
nária realizada em 20 de fevereiro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve: 
Art. 1º - Aprovar a realização da redução no valor do CONTRATO Nº 277/2016, 
DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO 
NOROESTE DO PARANÁ – CISCENOP, no valor de R$ 159.720,00 (Cento e 
cinquenta e nove mil, setecentos e vinte reais), referente à Prestação de Serviços 
em Odontologia.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de setembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 023/2016.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve:
Art. 1º Aprovar os Termos Aditivos de valor dos seguintes prestadores de servi-
ços: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO NOROES-
TE DO PARANÁ – CISCENOP, contrato n.º 15/2016; CLÍNICA DE OLHOS 
PARANÁ CIANORTE LTDA, contrato n.º 17/2014; CIALAB CIA DE LABO-
RATÓRIOS DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA ME, con-
trato n.º 282/2013; LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CIANORTE 
LTDA, contrato n.º 21/2014; LABORATÓRIO SANTA PAULA LTDA, con-
trato n.º 22/2014 e POLIZEL – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
DE CIANORTE LTDA EPP, contrato n.º 27/2014, o adicional de 25% em cada 
contrato.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de setembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 024/2016.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Termo Aditivo de prazo do seguinte prestador: CLINICA DE 
OLHOS PARANÁ CIANORTE LTDA, contrato n.º 917/2016.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 20 de setembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 025/2016. 
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar que os equipamentos elencados nas propostas números 
09263.7500001-14-002, no valor de R$ 300.000,00; 09263.7500001-14-005, no 
valor de R$ 100.000,00 e 09263.7500001-14-010, no valor de R$ 100.000,00, 
que seriam destinados para o Pronto Atendimento, sejam destinados para Uni-
dade de Pronto Atendimento – UPA.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de setembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 026/2016. 
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar que a Secretaria Municipal de Saúde proceda a substituição 
de 13(treze) aparelhos de ar condicionado modelo Split Piso Teto, com capa-
cidade de 18.000 BTU’S, quente/frio, tensão 220V, com fluido refrigerante R-
-410,elencados no anexo II, da Resolução SESA n.º 604/2015, relativo ao in-
centivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as 
Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Pri-
mária – APSUS, para aparelhos de ar condicionado, modelo Split, com capaci-
dade de 12.000 BTU’S, quente/frio, tensão 220V, referente a Resolução SESA 
604/2015, conforme motivos descritos no memorando 95/2016, enviado do 
Conselho Municipal de Saúde. 
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de setembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 027/2016. 
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar que a Secretaria Municipal de Saúde proceda a substituição e o 
desmembramento de 11(onze) Computadores estação de trabalho intermediária 
8,0 GB RAM – HD 640Gb - Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura  - 
sistema operacional MS Windows 8,elencados no anexo II, da Resolução SESA 
n.º 604/2015, relativo ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição 
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de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qua-
lificação da Atenção Primária – APSUS, para os seguintes equipamentos: Item 
1 - MICROCOMPUTADOR (CPU) CONTENDO AS SEGUINTES ESPECI-
FICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: Processador Intel Core I3-6100 
Skylake 3.70 GHZ 3mb, Socket LGA 1151, Velocidade Clock Processador: 
3,7 GHz, Tipos de Memória: 1333/1600 MHz Cache processador: 3MB, Ar-
quitetura:14 nm, Número de Núcleos: 2, Voltagem / TDP:51W ou EQUIVA-
LENTE. PLACA MAE: Placa Mãe Gigabyte Ga-h110m-h Ddr3, Socket Pla-
ca Mãe:LGA1151, Slots de Memória: 2, Tipo de Memória: DDR3, Memória 
Clock: 1600Mhz Capacidade de Memória:32GB, Suporta CPU até:95W, Saídas 
de Vídeo:VGA, HDMI, PCIe Express x16:1, PCIe Express x1:2, Audio Placa 
Mãe:Realtek ALC887 codec Rede:10/100/1000 Mbps, Sata III: 4, portas USB: 
2+4, Portas USB 3.0: 4, Conexões HDMI e PS2: OU EQUIVALENTE  Memó-
ria 4gb Ddr3 1600mhz 1.5v com dissipador e garantia vitalícia do fabricante. 
HD SSD 120GB SATA3 (6GB/S) 2.5” GABINETE ATX 2 BAIAS com altura 
de no máximo 35cm com fonte e cabo. Item 2 - MONITOR COM AS SEGUIN-
TES CONFIGURAÇÕES MINIMAS: Tamanho da tela: 18.5”, Entrada de sinal: 
D-SUB e DVI, Contraste: 5.000.000:1, Tempo de resposta: 5ms, Furação para 
suporte VESA.
Garantia de 01 ano do fabricante em todo território nacional, conforme moti-
vos descritos no Memorando 099/2016, encaminhado ao Conselho Municipal 
de Saúde
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de setembro de 2016.

MARCOS NERES  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 028/2016. 
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraordiná-
ria realizada em 20 de setembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/15.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O PERÍDO PRÉ- 
EPIDÊMICO E EPIDÊMICO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VI-
RUS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de setembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

PORTARIA  Nº 039/2016
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 ao ser-
vidor RICARDO TIOSSI DA SILVA, referente ao período de trabalho com-
preendido entre 02/06/2015 à 01/06/2016, para serem gozadas entre os dias 
22/09/2016 à 21/10/2016, devendo retornar às suas atividades em 22/10/2016.
 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 21 de setem-
bro de 2016.

Câmara de Vereadores
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