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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1020/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS
SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, à Rua Piracicaba, 184, Vila Maria, CEP 86.360000, inscrita no CNPJ sob nº 12.119.539/0001-43.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 04/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de escritório para todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
9.558,06 (nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de agosto de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1115/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa BOLANHO & BOLANHO LTDA - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Rio Grande do Norte,
2.300, Centro, CEP 87705-010, telefone (44) 3423-1565, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.116.523/0001-11.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 292/2016.
OBJETO: 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.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
13.615,00 (treze mil seiscentos e quinze reais).
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de setembro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1135/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa O.M. LEAL RESTAURANTE 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 Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.912.063/0001-99.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 317/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de Buffet, para o fornecimento de Coffee
Break para atender os eventos da Secretaria de Indústria, Comércio, Vestuário,
Turismo e Serviços.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
12.870,00 (doze mil oitocentos e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de setembro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1136/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1390, na cidade
de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-6677, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 81.422.453/0001-08.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 223/2016.
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para manutenção em bens imóveis
da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0870

16.002,88 (dezesseis mil dois reais e oitenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de setembro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 34/2016.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP, inscrita no CNPJ sob nº
01.178.931/0001-47, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na
Praça da República, 71, CEP 87.200-000, telefone (44) 3018-4200, neste ato
representado por Andreia Lemos Goulart Fancelli, RG nº 63234940 e CPF nº
006.384.699-37.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor
de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), ao contrato supra citado, passando o
contrato a ter o valor de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais).
Cláusula Segunda: Dotação orçamentária: 08011030392045 – Consorcio Ciscenop 339039 fonte 303
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, 29 de setembro de 2016.
Andreia Lemos Goulart Fancelli
CONSÓRCIO PÚBLICO INT. DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO
PARANÁ - CISCENOP
Contratada
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal
Contratante
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 277/2016 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 34/2016.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP, inscrita no CNPJ sob nº
01.178.931/0001-47, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na
Praça da República, 71, CEP 87.200-000, telefone (44) 3018-4200, neste ato
representado por Andreia Lemos Goulart Fancelli, RG nº 63234940 e CPF nº
006.384.699-37.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto suprimir o valor
de R$ 159.720,00 (cento e cinquenta e nove mil e setecentos e vinte reais),
do contrato supra citado, passando o contrato a ter o valor de R$ 466.409,13
(quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e nove reais e treze centavos).
Cláusula Segunda: 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, 28 de setembro de 2016.
Andreia Lemos Goulart Fancelli
CONSÓRCIO PÚBLICO INT. DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO
PARANÁ - CISCENOP
Contratada
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal
Contratante
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS CIANORTE LTDA, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2014.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CIANORTE
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 75.782.656/0001-02, com sede na cidade de
Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Ipiranga, Nº 613, Centro, CEP 87.200-254,
telefone (44) 3629-1281 e (44) 3629-9254, neste ato representado por Cleide
Sueli Donato Lopes, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.655.940 e do
CPF nº 390.689.869-53.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto, acrescentar o valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), passando o contrato a ter o valor total de
R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais).
Cláusula Segunda: Dotação orçamentária: 08031030200072051 – Assistência
hospitalar e ambulatorial 339039 fonte 303
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, 27 de setembro de 2016.
Cleide Sueli Donato Lopes
Claudemir Romero Bongiorno
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CIANORTE
PREFEITO
Contratada			
Contratante
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA LABORATORIO SANTA PAULA LTDA, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
22/2014.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: LABORATORIO SANTA PAULA LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 78.191.715/0001-66, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná,
na Rua Guararapes, 496, CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-2961, neste ato
representado por Marlene Kiyomi Uezi Kohatsu, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.097.802-1 e do CPF nº 527.502.139-91.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto, acrescentar o valor
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), passando o contrato a ter o valor total de
R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais).
Cláusula Segunda: Dotação orçamentária: 08031030200072051 – Assistência
hospitalar e ambulatorial 339039 fonte 303
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, 29 de setembro de 2016.
Marlene Kiyomi Uezi Kohatsu
Claudemir Romero Bongiorno
LABORATORIO SANTA PAULA LTDA
PREFEITO
Contratada			Contratante
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 232/2016 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 169/2016, homologado em
12/07/2016.
Valor Homologado: R$ 78.210,00 (Setenta e oito mil duzentos e dez reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo de merenda escolar.
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS
LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
6

Qtde
33.000

Unid.

Descrição

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

Lt

leite pasteurizado integral, pacote com 1000 ml,
acondicionado em embalagem plástica de 1º qualidade. o
produto devera ter validade não inferior a 03 (três) dias.

LACTONORTE

R$ 2,37

R$
78.210,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 17/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 17/2016 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 353/2015, homologado em
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 18.982,98 (dezoito mil e novecentos e oitenta e dois
reais e noventa e oito centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza
para a Pousada da Criança.
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

1

160

4

48

7

8

9

10

80

350

100

200

11

200

15

100

17

30

18

50

24

150

28

30

33

50

37

40

40

100

42

8

43

20

44

30

48

10

49

20

66

24

77

50

81

720

82

80

92

20

93

30

94

30

95

120

Especificações

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po,
energizado com 9 vitaminas. produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem atoxica.
2,93
ingredientes: acucar, cacau em po, soro de leite em
po, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja,
aroma imitacao de baunilha, vitaminas e sal.

azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr,
6,44
embalagem de vidro. ingredientes: azeitonas,
salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico.
pacotes de 400gr. de biscoito agua e sal,
acondicionado em embalagem dupla. ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico
(vitamina b9), gordura vegetal hidrogenada, sal,
acucar invertido, extrato de malte, fermento
quimico (bicarbonato de amonio, bicarbonato de
2,78
sodio, pirofosfato acido de sodio), estabilizante
lecitina de soja e melhorador de farinha
(metabissulfito de sodio e protease), contendo
gluten, e podendo conter tracos de leite. aparencia:
massa bem assada. cor, cheiro e sabor proprios.
validade: minima de 06 meses. rotulagem: de
acordo com a legislacao vigente. otima qualidade.
biscoito waffer recheado, embalagem de 115g.
diversos sabores. ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, óleo de
1,47
soja, leite desnatado em pó, sal, estabilizante
lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato de
sódio, corante caramelo, aromatizante, acidulante
ácido cítrico. contem glúten, pode conter traços de
ovos, amemdoim e nozes.
pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado
em embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9),
acucar, amido, gordura vegetal hidrogenada,
extrato de malte, sal, fermentos quimicos
bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio,
2,78
estabilizante lecitina de soja e aromatizantes.
contem gluten. aparencia: massa bem assada, sem
recheio e sem cobertura. cor, cheiro e sabor
proprios. validade minima de 06 meses. rotulagem:
de acordo com a legislacao vigente. otima
qualidade.
pacotes de 340gr de biscoito tipo pao de mel,
tradicional. ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido folico, acucar
2,98
invertido, acucar refinado, fermentos quimicos,
bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e
acidulante acido citrico. contem gluten.
biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, gordura
vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos 2,64
químicos fosfato mono cálcio e bicarbonato de sódio
e amônio e melhorador de farinha: enzima protease.
pode conter traços de soja e leite. contem gluten
café torrado moído, de primeira qualidade.
6,44
embalagem de 500gr
chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: 3,57
folhas tostadas de erva-mate (ilex paraguariensis).
pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e
parcialmente desengordurado. nao acrescido de
acucar. ingredientes: polpa de coco parcialmente 1,97
desengordurada, desidratada e conservador ins
223. nao contem gluten. 1ª qualidade.
latas de 330gr de extrato de tomate, simples,
concentrado. ingredientes: polpa de tomate, agua,
sal, acido citrico e corante natural de urucum.
validade por dois anos a contar da data de entrega.
pote de fermento em po quimico. 250
gramas,ingredientes: amido de milho ou fecula de
mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de
sodio e carbonato de calcio. primeira qualidade.
com prazo de validade minima de 06 meses.
pacote de macarrão espaguete, embalagem de
500gr
macarrão parafuso, embalagem de 500g.
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 enriquecida
com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou
creme de milho, corantes naturais urucum e
cúrcuma. contem glúten.
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal,
devendo ter validade de 6 meses apos a data de
fabricacao. podendo conter vitamina e outras
substancias permitidas, qualidade com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprio.
pacotes de 500gr. de milho branco para canjica,
tipo 1. produto proveniente de graos sadios de
milho nao danificados por insetos ou fungos e em

468,80

Chocomil

309,12

Aragonês

222,40

514,50

278,00

596,00

Luam

Itamaraty

Luam

644,00

Odebrecht

107,10

D mille

98,50

D mille

1,95

292,50

Bonare

4,47

134,10

D mille

1,97

98,50

D mille

1,97

78,80

D mille

3,89

389,00

Coamo

2,27

18,16

D mille

3,99

não podendo estar fermentada, rançosa e ter, no
máximo, 14% p/p de umidade. validade mínima 12
meses. embalagem: - primária: pacote de
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou
em filme de poliéster metalizado com polietilene,
embalagem com 500grs
mamadeira com capacidade de armazenamento de
260ml, adaptada para o bico super, semelhante
aos seios da mãe em látex. extremas facilidades 11,89
para a higienização livre de bisfenol a. com selo do
inmetro
chupeta com bico ortodôntico. composição: silicone. 2,95
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2,69

absorventecom abas, embalagem com 8 unidades. 1,02
tripla proteção, cobertura suave.
caixa com 12 unidades de agua sanitaria, uso

41,40

D mille

44,40

D mille

39,90

D mille

39,60

D mille

38,16

Heinig

272,50

Palmeira

345,60

Fructus

231,20

92

20

93

30

94

30

95

120

96

12

97

12

100

6

102

150

106

24

107

96

108

150

109

6

110

40

111

30

112

12

113

96

114

6

116

12

117

15

119

12

123

10

Luam

Club social

pacote de 500gr de colorau. po fino de coloracao
avermelhada e sem presenca de sujidade e
1,98
materiais estranhos. nao deve ser moido com
sementes para nao dar coloracao escura ao molho.
acondicionado em saco plastico.
embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool;
ingredientes: fermentado acético de álcool, água, 1,59
conservador ins 224, acidez 4%.
embalagem de 250 gr de sardinha com óleo;
ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao 5,45
próprio suco) óleo comestível e sal; não contém
glúten; não contém conservantes.
unidade refresco em pó adoçado, pacote com 30grs, 0,48
sabores variados.
farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por
100 grs do produto: de acordo com a nta 34.
fabricada a partir de metias-primas sãs e limpas.
produto obtido pela ligeira torração da raladura das
raízes de mandioca, previamente descascada,
lavada, e isenta de cianeto. livre de matéria terrosa,
de parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 2,89

papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m.

Marca

528,00

bom estado de conservacao. a embalagem deve
estar intacta, o produto acondicionado em pacotes
de polietileno transparente e bem vedado. prazo de
validade: minimo de 6 meses. data de fabricacao:
maxima de 30 dias.
amido de milho - farinha feita do amido do milho,
embalagem íntegra, de 500grs. o produto deverá 2,07
apresentar validade mínima de 9 meses da entrega.
1,48
milho de pipoca, embalagem com 500gr
orégano embalagem plástica de 100g

meses. embalagem: - primária: pacote de
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou
em filme de poliéster metalizado com polietilene,
embalagem com 500grs
mamadeira com capacidade de armazenamento de
260ml, adaptada para o bico super, semelhante
aos seios da mãe em látex. extremas facilidades 11,89
para a higienização livre de bisfenol a. com selo do
inmetro
chupeta com bico ortodôntico. composição: silicone. 2,95

D mille

124

400

125

200

126

350

129

10

130

45

131

30

133

20

134

20

135

60

136

40

137

40

140

10

141

400

papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m.

2,69

absorventecom abas, embalagem com 8 unidades. 1,02
tripla proteção, cobertura suave.
caixa com 12 unidades de agua sanitaria, uso
domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor 17,67
de cloro entre 2,0 a 2,5% p/p. com registro na
anvisa.
limpa alumínio, a base de ácido sulfônico,
acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, 1,49
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
balde de 15 l, plástico, polietileno de alta densidade
(pead), alta resistência a impacto, paredes e fundo 4,53
reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em
metal 1010/20 zincado.
creme dental, embalagem com 90 g. composição:
1500 ppm de flúor, carbonato de cálcio, água,
sorbitol, lauril sulfato de sódio, aroma,
carboximetilcelulose, goma xantana, sacarina
1,12
sódica, silicato de sódio, triclosan, metilparabeno,
propilparabeno, bicarbonato de sódio, corante azul
ci 74160, corante verde ci 74260. contém
monofluorfosfato de sódio
bastonete, caixa com c/ 75 unidades, antigerme,
1,37
com algodão 100% puro, hastes flexíveis e
inquebráveis
desinfetante com antibactericida, para uso geral,
embalagem de 2 litros, com ação bactericida,
2,70
fragrância variada. composição: corante e água. boa
qualidade. produto com registro na anvisa.
frasco com 500ml detergente com aroma neutro,
tensoativos aniônicos biodegradáveis, para remoção
de gordura em louças, talheres e panelas, com 1,19
notificação junto a anvisa, conforme legislação
vigente.
escova com cabo para lavar roupa. composição:
pigmento, matéria sintética e metal.

1,70

esponja de lavar louça, dupla face, medindo
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza
pesada, pacote com 03 unidades. com ação
antibactérias que combate o desenvolvimento e
proliferação de germes e bactérias na esponja. lado 1,84
verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e
lado amarelo, espuma macia, para limpeza de
superfícies delicadas. composição: espuma de
poliuretano com agente antibactérias e fibra
sintética com abrasivo. ótima qualidade.
bucha de espuma para banho (macia),
antibacteriana, dimensões 130x90x45mm, formato
1,48
oval, acondicionada em embalagem plástica
transparente. composição: espuma de poliuretano
com bactericida
frasco com 500ml de limpa vidros, (composição:
2,96
lauril éter, sulfato de sódio), líquido, com
pulverizador de gatilho.
frasco com 500ml limpador instantâneo multi-uso,
contendo aquilbenzeno, sulfonato de sódio, álcool
etoxilado e essência, líquido, para limpeza em geral, 1,80
com notificação junto a anvisa, conforme legislação
vigente.
inseticida, em aerossol, não contendo cfcclorofluorcarbono. embalagem: com volume não
inferior a 300 ml, com proteção contínua de no 4,77
mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos e
baratas, com frascos em aço reciclável / ecológico,
prazo de validade de no mínimo 2 anos.
palha de aço, pacote com 25 g. material: aço
0,57
carbono, aplicação: limpeza geral
pano de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado,
bordas com acabamento em overlock, dimensoes 2,74
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237,80

Lolly baby

88,50

Lolly baby

80,70

Real pack

122,40

Mulher ativa

212,04

Da ilha

17,88

Dooby

27,18

Arqplast

168,00

Freedent

32,88

Cotonbaby

259,20

Dooby

178,50

dooby

10,20

Desafio

73,60

Betanin

44,40

Ober fresh

35,52

Worker

172,80

worker

28,62

Ultra inset

6,84

aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de 100gr.
luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par,
luvas de proteção e segurança, uso doméstico,
tamanho médio, forro 100% algodão,
2,39
antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa
uso de talco, elaborada com látex de borracha,
natural de alta qualidade
pacote com 5 pedras de sabão em barra glicerinado. 3,68
sabão em pó (lava-roupas), embalado em caixas de
01 quilo, para limpeza geral, biodegradável, original
do fabricante, com registro no ministério da saúde,
químico responsável, indicação de uso, composição,
data de fabricação e de validade e informações do 3,60
fabricante no rótulo. composição: tensoativo
aniônico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista,
corantes, enzimas, branqueador óptico, essência,
água, alvejante e carga. ótima qualidade
embalagem de 2 litros de amaciante de roupas;
composição: tensoativo catiônico, ceramidas,
conservantes, corantes, opacificante, fragrância e 4,19
água; componente ativo: cloreto de dialquil dimetil
amônio.
sabonete infantil, embalagem de 80g. composição:
seboato de sódio, cocoato de sódio, fragrâncias,
dióxido de titânio, água, óleo mineral, glicerina,
benzoato de alquila c12-15, álcool cetílico,
dimeticone, estearato de glicerila, estearato de peg- 0,95
100, cetil fostato de potássio, quatérmio-15,
proteína do leite, edta dissódico , crospolímero de
acrilatos, acrilato de alquila c10-30,,
carbômero,hidróxido de sódio, edta tetrassódico e
ácido etidrônico, teor de astrovoláteis 16%.
pacote com 100 unidades de saco de lixo preto,
extraforte, com capacidade para 40 litros. micra 9,00

0,5.
esponja de la de aco carbonado abrasivo, para
limpeza em geral. embalagem com 08 unidades, 1,24
peso superior a 50gr
balde de lenços umedecidos contendo 450 unidades 9,47
de 20 cm x 12 cm;
shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e
3,98
erva cidreira, frasco com 350ml para cabelos
normais a oleosos.
condicionador neutro fórmula suave, fragrância mel
5,99
e erva cidreira, frasco com 350ml para cabelos
normais a oleosos.
condicionador de cabelo infantil embalagem de 120
7,85
ml, testado dermatologicamente, com data de
fabricação e prazo de validade estampada na
embalagem. registro do ministério da saúde;
informações do fabricante; possui ph balanceado,
sem corante, não contém álcool: contém extrato
vegetal de aloe vera, hidratante e extrato vegetal d
physalis.
escova dental infantil - com cerdas macias. para
higiene bucal, corpo de polipropileno, ancora em
polipropileno e pigmentos atóxicos, uso infantil,
com cerdas macias fixadas em base medindo
aproximadamente 2,0cm e cabo com formato
anatômico, mediando aproximadamente 10cm,
acondicionado em embalagem lacrada, original do
fabricante e com informações do fabricante
estampado no rótulo do produto. ótima qualidade
creme infantil para pentear embalagem de 150ml
com aloe e vitamina e, oftalmológica e
dermatologicamente testados.
vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de
madeira rosqueado, cepa em material plástico de
19cm, para limpeza em geral.
fraldas descartáveis uso infantil, com flocos de
superabsorção, barreiras contra vazamentos, fitas
laterais elásticas, indicador de umidade, barreiras
laterais protetoras, elásticos anatômicos,
componentes atóxicos, peso de 12 a 16 kg
tamanhos p ao gg, com 32 unidades
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Navitex

28,68
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36,80

Barra nova

1.440,00

Brise

838,00

Dooby
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123 baby

90,00
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55,80
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79,60
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119,80
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Dental k
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Claudemir Romero Bongiorno
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237,80

Lolly baby

88,50

Lolly baby

80,70

Real pack

122,40
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EXTRATO DA ATA Nº. 18/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Órgão Oficial Nº 0870

Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 18/2016 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 353/2015, homologado em
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 3.050,35 (três mil e cinquenta reais e trinta e cinco
centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza
para a Pousada da Criança.
Empresa: S.R. DUTRA - EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

87

12

88

2

90

30

91

35

Especificações

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. embalagem 1,14
pacote com 10 caixas
copo para água, caixa com 2500 unidades, plástico
descartável, capacidade 180ml, em poliestireno
transparente, não tóxico, com frisos e saliência na 55,50
borda, peso por centena do copo igual ou superior a
220g e de acordo com norma nbr 14.865, 25 pacote
com 100 unidades
embalagem plástica com capacidade de 5 kg para
conservação de alimentos em geladeira, freezer, com 3,40
100 unidades cada, em polietileno e atóxico.
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas
1,45
65x40cm, cor branca, alvejado, com bainha,
estampas variadas. características adicionais

101

96

60

103

24

104

48

105

48

115

6

118

24

120

12

121

10

122

4

127

6

128

10

132

139

60

12

álcool etílico 46m2° inpm (54° gl), embalagem com 3,20
01 litro
condicionador p/ cabelo - infantil, frasco com
480ml., com pró vitamina b5 e vitamina e, testado
dermatologicamente, original do fabricante, registro
do ministério da saúde, informações do fabricante,
prazo de validade e data de fabricação estampada
na embalagem. composição: acqua, cetearyl alcohol, 5,89
cetrimonium chloride, parafinum liquidum and
lanolin alcohol and aleyl alcohol, c.i. 15985,
parfum, methylchloroisothiazolinone and
methylisothiazolinone, panthenol, tocopheryl
acetate, disodium edta, citric acid. ótima qualidade
1,14
aparelho de barbear, com três lâminas.

13,68

Destro

111,00

Copomais

102,00

Oriente

50,75

Navitex

307,20

353,40

desodorante roll-on 50ml feminino, antitranspirante 5,45
eficácia e perfume hipoalergênico.
desodorante roll-on 50ml masculino
5,45
,antitranspirante eficácia e perfume hipoalergênico
pacote com 1.000 folhas de papel toalha branco,
interfolhado, 2 dobras, produzido em celulose 100%
virgem, no tamanho de 22cmx20cm, em embalagem 7,00

resistente ao armazenamento. com identificação do
fabricante, e marca.
papel higiênico, branco, fardo c/ 16x4 unidades,
branco, rolo medindo 30mx10cm cada rolo, macio,
sem perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado,
100% fibra celulósica, folha simples, embalagem 22,42
plástica com quatro rolos, original do fabricante,
com composição, data de fabricação e validade e
informações do fabricante estampado na
embalagem. boa qualidade
prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 0,95
unidades.
rodo de piso , com base alumínio poloido reforçado
e cabo em aluminio , com possibilidade de troca de
17,20
borracha , medindo 40 cm , com rebites em
alumínio reforçado , cabo em aluminio medindo
1.50 metros
rodo para piso, com base em ferro, com espuma,
medindo 30cm, com cabo em aço galvanizado ou 15,00
aluminio, comprimento 1500mm
sabonete líquido perolado , fragancia erva doce,
embalagem com 5 litros, para uso em saboneteira,
para lavagem de mãos. original de fábrica,
embalagem lacrada, com registro na anvisa,
validade e ficha técnica do fabricante, indicações de 12,90
uso, lote, data de fabricação estampado no rótulo
da embalagem. composição: tensoativo não iônico,
glicerina, alcalinizante, conservante, corante,
essência e água
pacote com 100 unidades de saco para lixo (100
litros), em plástico, medidas aproximadas 75x90cm, 26,50
reforçado, micra 0,7. boa qualidade.
shampoo infantil, frasco com 480ml, suave, uso
infantil (kids), ph neutro, antialérgico, original do
fabricante, registro do ministério da saúde,
informações do fabricante, prazo de validade e data
de fabricação estampada na embalagem.
composição: glycol distearate, disodium laureth 5,20
sulfosuccinate, sodium laurenth-2 sulfate,
cocamidopropyl betaine, cocamide dea, acetamide
mea, glycereth-26, dimethicone copolyol,, c.i.
19140, disodium edta, citric acid, sodium chloride,
fragrance, methydibromo glutaronitrille,
phenoxyethanol, acqua. ótima qualidade
vassoura caipira de palha, confeccionada com palha
de 1ª qualidade, com no mínimo 03 amarrações, 6,99
com medida mínima de 30 cm de largura, com cabo
de madeira.
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12
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100
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60
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Tralala

27,36

Destro
Destro

261,60

Destro

42,00

Limpeza
cia

538,08

Delly

11,40

Destro

172,00

Sanches

60,00

Locateli

77,40

Sauber

265,00

Cianorte

83,88

200

Tupi

261,60

312,00

3

Marca

absorvente/lavável e durável
98

Qtde

e

Tralala

cianorte

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 19/2016 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 353/2015, homologado em
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 34.563,38 (trinta e quatro mil e quinhentos e sessenta e
três reais e trinta e oito centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza
para a Pousada da Criança.
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

3

200

Especificações

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de
acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino,
constituído de grãos saudáveis permitindo-se
apenas até 5% de grãos quebrados de acordo com a 9,80
legislação vigente, com umidade máxima de 12%,
isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos
animais e vegetais. validade mínima de 06 meses.
com certificado de classificação.
batata palha crocante sequinha, embalagem de
500gr, ingredientes: batata, gordura vegetal e sal. 6,95

Prefeitura do Município de Cianorte
5

20

Especificações

Terça-feira, 04 de Outubro de 2016

1.960,00

39

12

41

80

45

120

Marca

Ideal

confete para granular, de chocolate, embalagem de 3,93
200g, com validade mínima de 12 meses
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve
data de fabricacao nao superior a 02 meses e data 1,48
de vencimento.
doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr.
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ou
2,67
leite em pó reconstituído, açúcar, coco ralado,
enzima betagalactosidase e conservador: sorbato de
potássio. não contem glúten.
doce de leite com morango, pote de 400gr.
ingredientes: leite pasteurizado e/ou leite em pó
reconstituído, açúcar, preparado de morango
(morango, açúcar, água, aroma idêntico ao natural
de morango, espessante, carragena, corante natural
carmim de cochonilha, corante artificial vermelho 3,98
40, corante artificial vermelho ponceau 4r,
conservador: sorbato de potassio e acidulante: ácido
cítrico), enzima betagalactosidase, corante natural
carmim de cochonilha e conservador: sorbato de
potássio.
dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira
qualidade, branco, extra, isenta de sujidades,
fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem
rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão 3,76
forte, com divisões celulares, prazo mínimo de
validade de 15 (quinze) dias e suas condições
deverão estar de acordo com a norma técnica de
alimentação.
fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02
12,00
litros, sabores variados
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial,
enriquecida com ferro e acido folico. produto obtido 9,48
a partir do cereal limpo. 1ª qualidade.
feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14.
classificado com tipo cores, isto é, constituído de
grãos com a mesma coloração admitindo-se no
máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e
até 10 (dez)% de mistura de variedades da classe
cores, isento de matéria terrosa, de parasitas, de
detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos
3,98
ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados,
chuvados, mofados, carunchados e descoloridos
que prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção da última safra. umidade máxima 12,0
(g). validade mínima de 06 meses. embalagem: primária: saco de polietileno atóxico, resistente,
termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg
pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso.
obtido de graos sadios, coloracao homogenea,
ausencia de materia estranha e odores estranhos, 1,15
enriquecido com ferro e acido folico. prazo de
validade: minimo de 6 meses. data de fabricacao
maxima: 30 dias.
caixa de 395gr de leite condensado tradicional.
embalagem longa vida com data de fabricacao nao 2,70

superior a 2 meses e data de vencimento.
massa para lasanha que vai direto ao forno,
4,96
embalagem com 500gr.
macarrão com ovos letrinhas, embalagem de 500g.
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro 2,58
e ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes naturais
(cúrcuma e urucum). contem glúten.
quilos de carne bovina in natura, costela minga,
cortada em pedaços (conforme pedido) resfriada, de
primeira qualidade, devendo conter o selo de
inspeção sim e sie ou sif, com aspecto, cor, cheiro e 10,86
sabor próprios; embalada em saco plástico
transparente de polietileno de até 2 kg cada,
atóxico, com etiqueta informando peso, data de
fabricação e validade.
quilos de merluza embalado e congelado, suas
condições deverão estar de acordo com as normas
técnicas de alimentação, embalagem deve conter 15,66
data de fabricação não superior a 02 meses e data
de vencimento. inspecionado pelo ministério da
agricultura.
pote de maionese, 500 gramas, ingredientes: água,
óleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos
pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão,
2,38
acidulante acido lático, espessante goma xantana,
conservador ácido sorbico, sequestrante edta, cálcio
dissódico, corante páprica, aromatizante (aroma

natural de mostarda) antioxidante bhte bha. não
contem glúten. embalagem deve conter a data de
fabricacao e vencimento.
embalagem em lata de 400 gr de cereal infantil,
contendo no rótulo as informações nutricionais e os
seguintes ingredientes: farinha de arroz, açúcar,
amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de
sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), 3,49
vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido
pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6,
ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina:
contém glúten e traços de leite.
massa pronta para pizza com 2 unidades,
totalizando 400 gramas. ingredientes: semolina de
trigo, gordura animal, fermento, sal, conservante 5,37
propionto de cálcio e sorbato de potássio açúcar,
melhorador de farinha e cisteína monoidratada.
contém. contém glúten.
latas de 200 gr (drenado) de milho verde em
conserva, contendo graos inteiros, reidratados ao
natural, contendo agua, acucar e sal. embalado em
1,18
recipiente metalico, hermeticamente fechado e
esterilizada atraves de processo termico, com
validade de 3 anos da data de fabricacao indicada
na tampa da lata e de 1ª qualidade.
mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.:
polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, leite em
pó integral, condimento preparado sabor queijo
romano (queijo, soro de leite em pó, gordura vegetal,
maltodextrina, sal, proteína láctea e aromatizante),
condimento preparado sabor queijo (soro de leite,
sal, maltodextrina, amido de milho, amido de milho 2,97
modificado, extrato de levedura em pó, realçador de
sabor glutamato de sódio, substâncias
aromatizantes naturais e idênticas ás naturais,
antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício,
acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó,
realçador sabor glutamato monossódico, acidulante

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
139,00

46

Pinduca

40

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de
acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo fino,
constituído de grãos saudáveis permitindo-se
apenas até 5% de grãos quebrados de acordo com a 9,80
legislação vigente, com umidade máxima de 12%,
isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos
animais e vegetais. validade mínima de 06 meses.
com certificado de classificação.
batata palha crocante sequinha, embalagem de
500gr, ingredientes: batata, gordura vegetal e sal. 6,95
não contem glúten.
beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor
coco, embalagem de 1kg, validade mínima de 12
meses. ingredientes: leite condensado (leite
12,80
padronizado e açúcar), açúcar, água, coco ralado,
gordura vegetal e espessante pectina, com traços de
amendoim.
bombom recheado e coberto com chocolate caixa
com 126gr com 20 unidades. ingredientes: açúcar,
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó,
manteiga de cacau, farinha de soja integral, soro de
leite em pó, amendoim, leite em pó integral, óleo de 3,97
soja, leite em pó desnatado, castanha de caju,
farinha de arroz, gordura de manteiga desidratada,
extrato de malte, emulsificante: lecitina de soja e
poliglicerol polirricineleato, fermento químico
bicarbonato de sódio e aromatizantes. contem
glúten.
bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes:
açúcar, gorduras vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de
cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro
de leite em pó, farinha de soja integral, leite em pó 28,89
desnatado, gordura de manteiga desidratada, sal,
óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol
poliricinoleato, fermento químico bicarbonato de
sódio e aromatizante
brigadeiro cremoso, para uso de recheios e
coberturas, sabor chocolate, embalagem de 1 kg,
validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite
12,85
condensado (leite padronizado e açúcar),
maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó e
espessantes gelatina e pectina, aromatizantes, com
traços de amendoin.
catchup embalagem de 400 gr. ingredientes:
tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola, alho,
especiarias, espessante pectina e goma xantana, 2,86
acidulante ácido lático, conservador sorbato de
potássio e aromatizantes. não contem glúten

Marca
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1.960,00

Ideal

139,00

Pinduca

76,80

Ccgl

39,70

Arcom

288,90

Arcom

77,10

ccgl

57,20

Caifrios

47,16

Dela torre

148,00

Italac

106,80

Triangulo

79,60

Triangulo

376,00

Família

576,00

Nova schin

189,60

Coamo

1.194,00

Ideal

34,50

Katuai

405,00

Mococa

59,52

Floriani

30,96

Isabela

1.086,00

Ki vale

939,60

Araponga

190,40

Puriti

41,88

Jandaia

429,60

Mama

141,60

Quero

118,80

amafil

Assessoria de Comunicação Social

esterilizada atraves de processo termico, com
validade de 3 anos da data de fabricacao indicada
na tampa da lata e de 1ª qualidade.
mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.:
polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, leite em
pó integral, condimento preparado sabor queijo
romano (queijo, soro de leite em pó, gordura vegetal,
maltodextrina, sal, proteína láctea e aromatizante),
condimento preparado sabor queijo (soro de leite,
sal, maltodextrina, amido de milho, amido de milho 2,97
modificado, extrato de levedura em pó, realçador de
sabor glutamato de sódio, substâncias
aromatizantes naturais e idênticas ás naturais,
antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício,
acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó,
realçador sabor glutamato monossódico, acidulante
ácido láctico e antioxidante bht. não contem glutem
óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado,
2,85
embalagem com 900ml.
pote de sorvete de 2 litros sabor creme com os
ingredientes: água, açúcar, xarope de glicose, leite
em pó desnatado, gordura vegetal, manteiga, soro
de leite, aromatizantes, corantes naturais urucum e 13,48
cúrcuma, espessantes, goma guar, goma jataí,
carragena, estabilizante monoesterato de glicerina;
não contém glúten.
leite fermentado desnatado adoçado com
4,29
lactobacilos vivos paracasei e fonte de zinco,

Órgão Oficial Nº 0870
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40

47

150

50

40

51

288

52

10

53

96

54

10

55

60

56

57

58

59

30

100

200

48

60

240

61

120

62

200

63

80

64

192

65

240

67

96

68

96

69

200

70

30

71

100

72

60

73

6

74

150

75

200

76

48

78

60

79

100

80

84

40

100

85

150

86

2.000

99

12

embalagem com 450gr.
pacote de pimenta do reino moida, embalagem com
3,49
200 grs, com data de fabricacao e vencimento
visiveis na embalagem.
1,78
pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

vencimento. produto inspecionado pelo ministerio
da agricultura.
mamão papaya, maduro, firme, sem sinal de podre 2,99
ou amassado. - kg
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda,
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida 0,98
e madura, com polpa firme e intacta e, suas
condicoes deverao ser de acordo com a norma
tecnica de alimentacao
quilos de carne de frango, peito, embalado e
congelado. suas condicoes deverao estar de acordo
com as normas tecnicas de alimentacao. embalagem 6,98
deve conter data de fabricacao nao superior a 02
meses e data de vencimento. inspecionado pelo
ministerio da agricultura.
quilo de tomate a, porte medio/grande firme,
3,28
intacto e grau medio de amadurecimento, de

primeira qualidade.
quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com
9,68
registro no ministerio da agricultura e com
sif/dipoa definitivo.
bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer
17,85
substância nociva, odores estranhos, prazo de
validade mínimo de 06 meses a contar da data da
entrega. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f.
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º
qualidade e suas condicoes deverao estar de acordo 5,43
com as normas tecnicas de alimentacao.
quilo de carne bovina, colchão mole cortado em
bifes, resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalado em saco plástico transparente 17,85
de polietileno, atóxico; e suas condições deverão
estar de acordo com as normas técnicas de
alimentação. 1ª qualidade
quilos de mortadela, com atendimento às normas de 13,95
saúde pública e agricultura
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade,
com registro no ministerio da agricultura e com 19,76

sif/dipoa definitivo.
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com
informacoes nutricionais, inspecionada pelo sif e 5,93
suas condicoes deverao estar de acordo com as
normas tecnicas de alimentacao.
pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo
0,98
cloreto de sodio), iodato de potassio, antiumectante, auui, conforme legislacao vigente
petit suisse sabor morango. embalagem de 320g
com 8 unidades. ingredientes: leite desnatado,
preparado de morango (água, frutooligossacarídeos,
frutose, açúcar, morango, cálcio, ferro, zinco, amido
modificado, vitaminas a e d, corante natural
3,87
carmim cochonilha, acidulante ácido cítrico,
espessantes carragena e goma xantana,
estabilizante carboximetilcelulose e goma guar,
conservador sorbato de potássio e aromatizante)
açúcar, creme de leite, cloreto de cálcio, fermento
lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio.
bandeja de iogurte, com 6 unidades, sabores
2,87
variados.
leite pasteurizado tipo a - pacote com 1.000ml,
padronizado, acondicionado em embalagem plástica 1,95
de primeira qualidade, o produto deverá ter data de
validade não inferior a 3 (três) dias.
desodorizador de ar essências variadas,
4,85
apresentação aerosol, aplicação aromatizador

ambiental, frascos com no mínimo 360 ml.

amafil

427,50

Cocamar

539,20

Gebon

Chamyto

34,90

Dela torre

170,88

Ipanema

51,90

Bela vista

119,40

Bela vista

354,90

Rei do alho

130,00

392,00

bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas
condições deverão estar de acordo com as normas
técnicas de alimentação.
quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca, 2,74
aparência viçosa e saudável -

e com formacao uniforme.
quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em
pedacos (conforme pedido), resfriada, com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de
gordura; embalada em saco plastico transparente 11,37
de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas
condicoes deverao estar de acordo com as normas
tecnicas de alimentacao. 1º qualidade.
frango inteiro congelado. conforme registro no
5,18
m.a.p.a. e s.i.f. - por kg
quilos de lingüica calabresa, resfriadas e embaladas
em embalagem propria contendo sua data de
13,86
fabricacao nao superior a 02 meses, e data de

118,80

1.235,52

abacate, maduro, sem sinais de machucado, sem 5,19
sinais de podre. kg
quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com
coroa, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser
1,99
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e
intacta e suas condicoes deverao estar de acordo
com a norma tecnica de alimentacao.
quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem bolor,
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 11,83
oriundos do manuseio e suas condições deverão
estar de acordo com as normas técnicas de
alimentação
cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com
talo, graúdas, sem manchas, com coloração
uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem
1,30
desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem
raízes) de acordo com a resolução n.º 12/78 da
cnnpa.
quilos de banana nanica, em pencas, de primeira
qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio,
sem defeitos que afete sua aparência e conformação
uniforme, em condições adequadas para consumo, 1,96

classificação/características gerais: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho,
aroma e cor da espécie e variedade, 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,
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18
da portaria cvs-6/99, de 10/03/99
quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e 1,99
que tenham aproximadamente o mesmo tamanho.
carne suína pernil, carne de 1ª qualidade. conforme 9,66
registro no m.a.p.a. e s.i.f.- por kg
quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com
aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalada em
saco plastico transparente de polietileno de ate 2 kg 10,97
cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1ª
qualidade.
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou
machucados, que afetem sua aparencia, sem brotos 2,48
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131,52

477,60
1.159,20

2.194,00

198,40

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 20/2016 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 358/2015, homologado em
13/01/2016.
Valor Homologado: R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de
serviços de manutenção em molejos dos veículos do transporte escolar.
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações LOTE 02 - ônibus VW/15.190
EOD E. HD ORE ANO 2013 E VW MASCA
GRANMINI ANO 2009

Marca

1

80

pino de centro original para molejo lpo.vw.of.oh.

FEY

2

60

pino de molejos dianteiro / traseiro
(completos)lpo.vw.of.oh.

FEY

3

60

buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.vw.of.oh

IABV

4

80

5

120

6

60

7

80

8

80

Bela vista

Bela vista

Bela vista

Bela vista

Bela vista

9,50

760,00

18,00

1.080,00

14,00

840,00

53,00

4.240,00

2,60

312,00

2,90

174,00

4,50

360,00

5,70

456,00

FEY

RIVERTEC
FEY
RIVERTEC
FEY

9

6

suporte de molejos traseiros ônibus lpo.vw.of.oh.

FAMA

160,00

960,00

10

15

mola 1º dianteira. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

320,00

4.800,00

11

15

mola 2ª v diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

310,00

4.650,00

12

10

mola 3ª diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

250,00

2.500,00

13

10

mola ref. diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

270,00

2.700,00

14

15

mola 1ª tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

290,00

4.350,00

15

15

mola 2ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

295,00

4.425,00

16

10

mola 3ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

256,30

2.563,00

mola ref.traseira ônibus lpo.vw.15.190/17.210.

FAMA

275,00

2.750,00

85,00

6.800,00

17

10

18

80

19

60

20

60

21

20

22

20

Ki vale

Ki vale

grampos para molejos dianteiros e traseiros (
medidas diversas) completos (porcas
duplas/conicos) lpo.vw.of.oh.
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/
algemas/ suportes dianteiros / traseiros.
lpo.vw.of.oh.
graxeiras para pinos e suportes de molejos de
ônibus
travas ( completas) para molejos/ suportes
dianteiros./traseiros lpo.vw.of.oh.
parafusos aço (diversas medidas) completos para
suportes/molejos dianteiros / traseiros
lpo.vw.of.oh.

Valor
Unitário
Valor
Registrado Total (R$)
(R$)

serviço de molejo (trocar molas quebradas, pino de
centro e reparos em geral) dianteiros e traseiros.
serviço de molejos (arquear e ou reforçar)
dianteiros e traseiros.
serviço de embuchamento (
molejos/algemas/suportes)dianteiros e traseiros.
serviço de suportes (reparar / soldar e ou trocar)
dianteiros e traseiros.
serviço de embuchamento ( molejos / algemas/
suportes) dianteiros e traseiros.

-

115,00

6.900,00

38,00

2.280,00

57,00

1.140,00

28,00

560,00

-

TOTAL DO LOTE .......................................................................................................... R$ 55.600,00
2.183,04

Ki vale

1.243,20

Somave

1.330,56

Seara

287,04

Bela vista

196,00

Bela vista

209,40

Somave

328,00

Bela vista

580,80

Frimesa

107,10

Frimesa

814,50

Somave

3.570,00

Ki vale

669,60

Loreale

1.185,60

Italac

593,00

Copacol

39,20

Sal mais

387,00

430,50
3.900,00

58,20

frimesa

Frimesa
Lactonorte

harpic

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

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 21/2016 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 358/2015, homologado em
13/01/2016.
Valor Homologado: R$ 153.300,00 (cento e cinquenta e três mil e trezentos
reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de
serviços de manutenção em molejos dos veículos do transporte escolar.
Empresa: KOBAYASHI & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

1

15

2

48

3

40

4

120

5

60

6

30

7

40

8

50

9

12

Especificações LOTE 01 - ônibus
IVECO/CITYCLASS 70C16, ANO 2009
pino de centro aço original para molejos ônibus iveco
/ city class
grampos para molejos dianteiros / traseiros(
medidas diversas) completos ( porcas duplas /
conicos) onibus. iveco / city class
pino de molejos com graxeira de molejos dianteiro e
traseiro de ônibus (iveco/city class )
buchas (blindadas) de molejos traseira de ônibus
(iveco/city class)
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/
algemas/ suportes tras.(iveco/city class )
graxeiras para pinos e suportes de molejos de ônibus
(iveco/city class )
travas ( completas) para molejos/ suportes traseiro
ônibus(iveco/city class)

parafusos aço completos, para suportes de molejos
traseiros para diversas medidas iveco/ city class
suporte de molejos traseiro de ônibus iveco/ city
class

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Paramar

10,00

150,00

Paramar

45,00

2.160,00

Paramar

15,00

600,00

Paramar

17,00

2.040,00

Paramar

2,00

120,00

Paramar

3,00

90,00

Paramar

5,00

200,00

Valor
Total (R$)

Paramar

4,00

200,00

Rivertec

170,00

2.040,00

10

6

mola 1ª (parabólica) tras.lpo.iveco/city class

Fama

400,00

2.400,00

11

6

mola 2ª (parabólica) tras.lpo.iveco/city class

Fama

350,00

2.100,00

12

20

serviço de molejo traseiros ( trocar molas quebradas,
pino de centro e reparos em geral)

-

80,00

1.600,00

13

12

serviço de molejo traseiros ( arquear ou reforçar)

-

130,00

1.560,00

14

36

-

40,00

1.440,00

15

12

-

50,00

600,00

16

20

-

30,00

600,00

serviço de embuchamento traseiros
(molejos/algemas/suportes)
serviço de suportes traseiro ( reparar / soldar e ou
trocar )
serviço de solda em geral

TOTAL DO LOTE .................................................................................................................... R$ 17.900,00

Item

Qtde

1

100

3

240

Especificações LOTE 03 - ônibus Mercedes Benz
2013, Mercedes Benz OF 1315 ANO 1991-1992,
Mercedes Benz OF 1318 ANO 1992-1992,
Mercedes Benz OF 1621 ANO 1998-1998,
Mercedes Benz OF 1620 ANO 1996-1996 e
Mercedes Benz 2013-2014
pino de centro original para molejo lpo.mb.of.oh
1313 - 1620l.
pino de molejos dianteiro / traseiro (cimentado)
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.mb.of.oh
1313 1620l.

Prefeitura do Município
de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
2
240
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 20/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

Marca

Marca

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Valor
Total (R$)

Paramar

10,00

1.000,00

Paramar

15,00

3.600,00

Assessoria de
Comunicação
Social
Paramar
19,00
4.560,00

Especificações LOTE 03 - ônibus Mercedes Benz
2013, Mercedes Benz OF 1315 ANO 1991-1992,
Mercedes Benz OF 1318 ANO 1992-1992,
Mercedes Benz OF 1621 ANO 1998-1998,
Mercedes Benz OF 1620 ANO 1996-1996 e
Mercedes Benz 2013-2014
pino de centro original para molejo lpo.mb.of.oh
1313 - 1620l.
pino de molejos dianteiro / traseiro (cimentado)
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.mb.of.oh
1313 1620l.
grampos para molejos dianteiros e traseiros (
medidas diversas) completos (porcas duplas/conicos)
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/
algemas/ suportes dianteiros / traseiros.
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
graxeiras para pinos e suportes de molejos de
ônibus.
travas ( completas) para molejos/ suportes
dianteiros./traseiros lpo.mb.of.oh.
parafusos aço (diversas medidas) completos para
suportes/molejos dianteiros / traseiros lpo.mb.of.oh.
suporte de molejos traseiros ônibus lpo.mb.of.oh
1313-1620l.

Órgão Oficial Nº 0870
Item

Qtde

1

100

2

240

3

240

4

160

5

600

6

500

7

500

8

600

9

100

10

20

11

20

12

10

13

10

14

15

15

15

16

10

17

10

18

10

19

80

20

120

21

80

22

120

23

100

24

120

Marca

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Valor
Total (R$)

Terça-feira, 04 de

Paramar

10,00

1.000,00

Paramar

19,00

4.560,00

Paramar

15,00

3.600,00

Fama

40,00

6.400,00

Paramar

4,00

2.400,00

Paramar

3,00

1.500,00

Paramar

5,00

2.500,00

Paramar

5,00

3.000,00

Fama

120,00

12.000,00

mola 1º dianteira. ônibus lpo.mb.of.oh.1313-1620l.

Fama

320,00

6.400,00

mola 2ª v diant. ônibus lpo.mb.of.oh.1313-1620l.

Fama

320,00

6.400,00

mola 3ª diant. ônibus lpo.mb.of.oh 1313-1620l.

Fama

240,00

2.400,00

Fama

270,00

2.700,00

Fama

396,00

5.940,00

Fama

384,00

5.760,00

Fama

260,00

2.600,00

Fama

360,00

3.600,00

Fama

230,00

2.300,00

Fama

98,00

7.840,00

-

80,00

9.600,00

-

110,00

8.800,00

-

30,00

3.600,00

-

40,00

4.000,00

-

25,00

3.000,00

mola reforçada diant. ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
mola 1ª tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
mola 2ºv tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
mola 3º tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh. 13131620l.
mola ref.traseira ônibus lpo.mb.of.oh.1313-1620l.
mola 4º tras. frizada ônibus lpo.mb.of.oh.13131620l.
algemas(jumelos) de molejos dianteiros e traseiros
lpo.mb.of.oh 1313-1620l.
serviço de molejo (trocar molas quebradas, pino de
centro e reparos em geral) dianteiros e traseiros.
serviço de molejo (arquear e ou reforçar) dianteiro e
traseiro.
serviço de embuchamento ( molejos / algemas/
suportes) dianteiros e traseiros.
serviço de suportes (reparar/soldar e ou trocar)
dianteiros e traseiros.
serviço de solda em geral

pacientes em UTI móvel, e utilização de ambulância tipo B (suporte básico) e
tipo D (UTI móvel), conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: Sarte
Serviços de Atendimento, Resgate, Treinamentos 6e
Outubro
de 2016
Emergências S/S Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Pág.

Item

Qtde

1

8

2

20

3

6

4

10

5

6

6

8

7

8

TOTAL DO LOTE ................................................................................................................... R$ 111.900,00

Item

1
Item

2

13
2

4

3

5

4

6

5

7

80

50
60

8
7

60
50

89

606

9

11

6

6

10

10

6

12
11

105

13

Valor
Unitário
Registrado
(R$)

Marca

Valor
Total (R$)

pino de centro original para molejo lpo.mb.citimax
30
ParamarValor
9,00
270,00
ônibus.
Especificações LOTE 04 - ônibus Mecedes
Unitário
Valor
pino de molejos dianteiro / traseiro (completos) Marca
Qtde
Benz Citimax 2003
Registrado 14,00
Total (R$)
40
Paramar
560,00
lpo.mb.citimax ônibus.
(R$)
buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.mb.citmax
200 pino de centro original para molejo lpo.mb.citimax
10,00
2.000,00
30
Paramar Paramar9,00
270,00
ônibus.
ônibus.
para
molejos
dianteiros
e traseiros (
pinogrampos
de molejos
dianteiro
/ traseiro
(completos)
40
Paramar
14,00
560,00
lpo.mb.citimax
ônibus.
30
medidas diversas)
completos
(porcas duplas/conicos)
Fama
40,00
1.200,00
buchas de molejoslpo.mb.citimax
dianteiro, traseiro
lpo.mb.citmax
ônibus.
200
Paramar
10,00
2.000,00
arruelas encostoônibus.
(diversas medidas) p/ molejos/
grampos
para molejos
dianteiros
e traseiros
(
80
algemas/
suportes
dianteiros
/ traseiros.
Paramar
3,00
240,00
30
medidas diversas) completos (porcas duplas/conicos)
Fama
40,00
1.200,00
lpo.mb.citimax ônibus.
lpo.mb.citimax ônibus.
graxeiras para pinos e suportes de molejos de
arruelas
encosto
(diversas
medidas)
p/
molejos/
Paramar
3,00
180,00
60
ônibus.

6

10

Especificações LOTE 04 - ônibus Mecedes
Benz Citimax 2003

Qtde

algemas/ suportes dianteiros / traseiros.
Paramar
3,00
travas lpo.mb.citimax
( completas) para
molejos/ suportes
ônibus.
Paramar
dianteiros./traseiros
lpo.mb.citimax
ônibus.
graxeiras
para pinos e suportes
de molejos de
Paramar
3,00
ônibus. medidas) completos para
parafusos aço (diversas
travas
( completas) para molejos/
suportes
suportes/molejos
dianteiros
/ traseiros
Paramar4,00
Paramar
dianteiros./traseiros
lpo.mb.citimax
ônibus.
lpo.mb.citimax
ônibus.
parafusos
açomolejos
(diversastraseiros
medidas) ônibus
completos
para
suporte de
lpo.mb.citimax
suportes/molejos dianteiros / traseiros
Paramar Fama 4,00
ônibus.
lpo.mb.citimax ônibus.
suporte
molejos
dianteiros
Fama
suporte
dede
molejos
traseiros
ônibuslpo.mb.citimax
lpo.mb.citimaxônibus.
Fama
100,00
ônibus.

algemas ( jumelos ) molejos dianteiros e traseiros

suporte de molejos lpo.mb.citmax
dianteiros lpo.mb.citimax
ônibus. ônibus.

Fama

algemas
( jumelos
) molejos
dianteiros
e traseirosônibus.
mola 1º
dianteira.
ônibus
lpo.mb.citimax
Fama
lpo.mb.citmax ônibus.

5

mola 2ª v diant.lpo.mb.citimax ônibus.

900,00

180,00

900,00
550,00

mola
ônibus lpo.mb.citimax
mola 3ª
2ª vdiant.
diant.lpo.mb.citimax
ônibus. ônibus.

Fama

Fama 180,00

110,00
900,00

55

mola
diant.
ônibus
lpo.mb.citimax
mola
3ª ref.
diant.
ônibus
lpo.mb.citimax
ônibus.ônibus.

Fama

Fama 110,00

130,00
550,00

650,00

15
16

55

mola ref.
diant.
ônibus lpo.mb.citimax
ônibus.
mola
1ª traseira
lpo.mb.citimax
ônibus.

Fama

Fama 130,00

650,00
250,00

1.250,00

16
17

55

mola
1ª traseira
lpo.mb.citimax
ônibus.ônibus.
mola
2ªv traseira
lpo.mb.citimax

Fama

Fama 250,00

1.250,00
250,00

1.250,00

17
18

55

mola
2ªv traseira
lpo.mb.citimax
ônibus.
mola
3ª traseira
lpo.mb.citmax
ônibus.

Fama

Fama 250,00

1.250,00
160,00

800,00

18

5

19

5

20

5

20
21

5

30

21

30

22
22

30
30

23
23

60
60

24
24

12
12

25
25

20
20

mola ref.traseira.lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

mola 4ª traseira lpo.mb.citmax ônibus.

Fama

mola 4ª traseira lpo.mb.citmax ônibus.

serviço de molejo(trocar molas quebradas, pino de
serviço de molejo(trocar molas quebradas, pino de
centro e reparos em geral) dianteiros e traseiros.
centro e reparos em geral) dianteiros e traseiros.
serviço
de molejos (arquear e ou reforçar) dianteiros
serviço de molejos (arquear e ou reforçar) dianteiros
e traseiros.
e traseiros.
serviço
de embuchamento
(
serviço
de embuchamento
(
molejos/algemas/suportes)dianteiros
e traseiros.
molejos/algemas/suportes)dianteiros
e traseiros.
serviço
de suportes
(reparar
/ soldar
e ou trocar)
serviço
de suportes
(reparar
/ soldar
e ou trocar)
dianteiros
e traseiros.
dianteiros
e traseiros.
serviço
de solda
em geral
serviço
de solda
em geral

-

Fama
-

180,00
110,00
85,00

900,00

800,00
900,00
550,00

2.550,00

-

-

115,00

115,00
3.450,00

3.450,00

-

-

25,00

25,00
1.500,00

1.500,00

-

-

40,00

480,00
40,00

480,00

-

25,00

500,00
25,00

500,00

-

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

Item

780,00

Fama

160,00

despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada - cianorte a
curitiba/campo largo e região metropolitana

2.550,00

1.000,00

600,00

180,00
1.000,00

Fama

54.352,00

85,00

100,00

55

Fama

73.552,00

900,00

600,00
780,00

15
14

mola ref.traseira.lpo.mb.citimax ônibus.

16.764,00

550,00

100,00
240,00
130,00

14
13

mola 3ª traseira lpo.mb.citmax ônibus.

12.000,00

ambulância solicitada, sendo que todas as
despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada.
prestação de serviço de transporte de pacientes
graves originários da demanda da secretaria
municipal de saúde de cianorte, com
ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico,
enfermeiro, condutor, medicamentos, oxigênio e 2.794,00
outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada - cianorte a
arapongas.
prestação de serviço de transporte de pacientes
graves originários da demanda da secretaria
municipal de saúde de cianorte, com
ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico,
enfermeiro, condutor, medicamentos, oxigênio e 9.194,00
outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada - cianorte a
curitiba/campo largo/região metropolitana.
prestação de serviço de transporte de pacientes
sem risco conhecido de vida originários da
demanda da secretaria municipal de saúde de
cianorte, com ambulância tipo b (básico),
6.794,00
contendo, enfermeiro, condutor, auxiliar ou
tecnico de enfermagem, oxigênio e outros
materiais de consumo, sendo que todas as

110,00

240,00

Fama 100,00
180,00

19.380,00

180,00

200,00

180,00

4,00
200,00

5

5

Fama

130,00

materiais de consumo, sendo que todas as
despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada - cianorte a
maringá.
prestação de serviço de transporte de pacientes
graves originários da demanda da secretaria
municipal de saúde de cianorte, com
ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico,
enfermeiro, condutor, medicamentos, oxigênio e 3.230,00
outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada - cianorte a
londrina.
prestação de serviço de locação de ambulância
tipo b para eventos municipais com duração de
06 (seis) horas, contendo médico, enfermeiro,
condutor, medicamentos, oxigênio e outros
1.200,00
materiais de consumo, de acordo com o tipo de

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 23/2016 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 360/2015, homologado em
14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 10.417,50 (dez mil e quatrocentos e dezessete reais e
cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de leite
de soja para distribuição gratuita.
Empresa: A P FERRAREZE COMÉRCIO ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

4,00

12

19

mola 1º dianteira. ônibus lpo.mb.citimax ônibus.

Fama

240,00

Valor unitário registrado
Valor total (R$)
(R$)
prestação de serviço de transporte de pacientes
graves originários da demanda da secretaria
municipal de saúde de cianorte, com
ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico,
enfermeiro, condutor, medicamentos, oxigênio e 1.930,00
15.440,00
outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão
por conta da empresa contratada. cianorte maringá.
prestação de serviço de transporte de pacientes
sem risco conhecido de vida originários da
demanda da secretaria municipal de saúde de
cianorte, com ambulância tipo b (básico),
contendo, enfermeiro, condutor, auxiliar ou
1.130,00
22.600,00
tecnico de enfermagem, oxigênio e outros

Especificações

TOTAL DO LOTE .................................................................................................................... R$ 23.500,00

TOTAL DO LOTE .................................................................................................................... R$ 23.500,00

Paço
Ferreira
Varella,
13 de13
janeiro
de 2016.
PaçoMunicipal
MunicipalWilson
Wilson
Ferreira
Varella,
de janeiro
de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Qtde

1

500

12

20

13

50

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)
kg de bobina plástica, personalizada
(logo município de cianorte) para
embalar o leite de soja, com
19,00
9.500,00
impressão de 04 cores, 07 migras,
peso máximo de 13 kg por bobina,
(pebd) 310 mm

Especificações

galões de 5lt de desincrustante ácido 35,90
pacotes de saco de lixo 50 litros
reforçado com 10 unidades cada

3,99

Marca

Avplas

718,00

Muccio

199,50

avplas

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

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 24/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE CIANORTE
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
MUNICÍPIO
DE
CIANORTE
EXTRATO DA ATA
Nº. 22/2016 DE
REGISTRO
DE PREÇOS
procedimento
administrativo denominado Registro de Preços realizado por este
O Município
de
Cianorte,
através
da
Divisão
de
Licitações,
torna
público
o
EXTRATO DA ATA Nº. 22/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
mediante Pregão Presencial sob nº 360/2015, homologado em
procedimento
Preços
realizadotorna
por este
O Municípioadministrativo
de Cianorte,denominado
através daRegistro
Divisãodede
Licitações,
públicoMunicípio
o
14/01/2016.
Município
mediante
Pregão Presencial
sob Registro
nº 363/2015,
homologado
em por este
procedimento
administrativo
denominado
de Preços
realizado
Valor Homologado: R$ 25.836,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e trinta e seis
14/01/2016.
Município mediante Pregão Presencial sob nº 363/2015, homologado em
reais).
Valor Homologado: R$ 214.088,00 (duzentos e quatorze mil e oitenta e oito
14/01/2016.
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
centavos).
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de leite
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de
de soja para distribuição gratuita.
pacientes em UTI móvel, e utilização de ambulância tipo B (suporte básico) e
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE SOJA
tipo D (UTI móvel), conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
LTDA ME
Empresa: Sarte Serviços de Atendimento, Resgate, Treinamentos e
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Emergências S/S Ltda Me
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Valor
unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total (R$)
Marca
Prefeitura
dodaMunicípio
dedeCianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria
de
Comunicação
Social
Itens constantes
Ata de Registro
Preços:
registrado (R$)
Item

Qtde

Especificações
prestação de serviço de transporte de pacientes

Valor unitário registrado
Valor total (R$)
(R$)

3

4

registros ¾ para vaca mecânica em
59,00
inox
quilo de soja em grãos não

236,00

Tecpac

de soja para distribuição gratuita.
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE SOJA
LTDA MEOficial Nº 0870
Órgão
Terça-feira, 04
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

Especificações

registros ¾ para vaca mecânica em
59,00
inox
quilo de soja em grãos não
transgênica para fabricação de leite
8.000
3,05
de soja, sem sujeiras e embaladas
em sacos de 40kg.
fitas para o datador da máquina
30
16,00
embaladeira
galões de 5lt de detergente uso
20
11,00
geral
galões de 5lt de desincrustante
20
30,00
alcalino clorado

3

4

4
7
10
11

236,00

Tecpac

24.400,00

Agropecuária
tibagi

480,00

Albermag

220,00

Marquimica

600,00

marquimica

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 25/2016 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 360/2015, homologado em
14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 6.590,00 (seis mil e quinhentos e noventa reais).
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de leite
de soja para distribuição gratuita.
Empresa: Marka Serviços e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

2

4

5

4

Especificações

6

1

8

200

9

200

unidade de resistência blindada
para vaca mecânica.
pano de nylon para centrifugar com
medidas de 1,50m x 0,38cm cada
para vaca mecânica
rolos de fita teflon com 15 metros
para embaladeira
litros de emulsão antiespumante
próprio para produtos alimentícios.
diluição 1 ml/litro
litros de aromatizante a base oleosa
com corante e aroma, próprio para
produtos alimentícios. diluição 1
ml/litro

Qtde

4

10

Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)

Marca

95,00

380,00

Denex

49,00

196,00

Marca

54,00

54,00

Alflon

14,40

2.880,00

Aromax

15,40

3.080,00

aromax

6

10

17

80

Item

Qtde

3

5

7

15

8

15

9

15

12

15

Especificações

Marca

Valor
Unitário

HP

R$ 520,50

HP

R$ 535,00

HP

R$ 535,00

HP

R$ 535,00

HP

R$ 535,00

cabeça de impressão, preto mate e amarelo, para impressora hp designjet
t790 - referência hp 72 c9384a
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp designjet t790 - referência hp 72 amarela, com 130 ml.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp designjet t790 - referência hp 72 ciano, com 130 ml.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp designjet t790 - referência hp 72 cinza, com 130 ml.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturado, novo, para
impressora hp designjet t790 - referência hp 72 preto mate, com 130 ml.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Valor
Total
R$
2.602,50
R$
8.025,00
R$
8.025,00
R$
8.025,00
R$
8.025,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 94/2016 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 38/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 14.878,00 (Quatorze mil oitocentos e setenta e oito
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material e suprimentos de
informática para a Secretaria de Administração.
Empresa: W P DO BRASIL LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

4

10

Especificações
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturdo, novo, colorido,
referencia hp 22, para impressora hp deskjet 3910/3920/3930/3940, com 6 ml
e rendimento aproximado de 165 paginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturdo, novo, na cor preta,
referencia hp 21, para impressora hp deskjet 3910/3920/3930/3940, com 5 ml
e rendimento aproximado de 190 paginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo, para
impressora hp laser jet
1010/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055, referência
hp 12a q2612a, com rendimento aproximado de 2000 páginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturdo, novo, preto, para impressora hp
laserjet m1120 mfp / m1522n, referencia hp 36a cb436a, com rendimento
aproximado de 2.000 paginas.

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

WP

83,10

831,00

Marca

29

80

Unitário

Total

83,10

831,00

59,90

599,00

WP

84,10

6.728,00

WP

84,00

6.720,00

WP

Pág. 7

WP

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 95/2016 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 38/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 24.800,50 (Vinte e quatro mil oitocentos reais e
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material e suprimentos de
informática para a Secretaria de Administração.
Empresa: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 93/2016 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 38/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 34.702,50 (Trinta e quatro mil setecentos e dois reais e
cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material e suprimentos de
informática para a Secretaria de Administração.
Empresa: A P FERRAREZE COMÉRCIO - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Especificações
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturdo, novo, colorido,
referencia hp 22, para impressora hp deskjet 3910/3920/3930/3940, com 6 ml
e rendimento aproximado de 165 paginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturdo, novo, na cor preta,
referencia hp 21, para impressora hp deskjet 3910/3920/3930/3940, com 5 ml
e rendimento aproximado de 190 paginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não remanufaturado, novo, para
impressora hp laser jet
1010/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3050/3052/3055, referência
hp 12a q2612a, com rendimento aproximado de 2000 páginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturdo, novo, preto, para impressora hp
laserjet m1120 mfp / m1522n, referencia hp 36a cb436a, com rendimento
aproximado de 2.000 paginas.

de Outubro de 2016

Marca

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

Item

Item

Item

Qtde

5

10

13

10

14

10

16

20

18

80

19

10

20

10

21

10

Item

Qtde

22

15

23

10

24

10

25

10

26

10

27

10

28

15

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

TECTONER

R$ 69,50

R$ 695,00

TECTONER

R$ 59,00

R$ 590,00

TECTONER

R$ 151,80

R$ 1.518,00

TECTONER

R$ 140,00

R$ 2.800,00

TECTONER

R$ 84,00

R$ 6.720,00

TECTONER

R$ 84,00

R$ 840,00

RICOH

R$ 139,00

R$ 1.390,00

TECTONER

R$ 83,50

R$ 835,00

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

TECTONER

R$ 137,00

R$ 2.055,00

TECTONER

R$ 125,00

R$ 1.250,00

TECTONER

R$ 121,00

R$ 1.210,00

TECTONER

R$ 121,00

R$ 1.210,00

TECTONER

R$ 121,00

R$ 1.210,00

TECTONER

R$ 121,00

R$ 1.210,00

TECTONER

R$ 84,50

R$ 1.267,50

Especificações
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturdo,
novo, colorido, referencia hp 60, para impressora hp deskjet
d1660, com 5 ml e rendimento aproximado de 190 paginas.
cartucho de impressão a jato de tinta, não remanufaturdo,
novo, preto, referencia hp 60, para impressora hp deskjet
d1660, com 5 ml e rendimento aproximado de 190 paginas.
cilindro para impressão laser, utilização em impressoras
brother - modelos dcp-8080dn, dcp-8085dn, hl-5340d, hl5370dw, hl-5370dwt, mfc-8480dn, mfc-8680dn, mfc8890dw, cilindro referência dr-620 com rendimento
aproximado de 20.000 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não
remanufaturado, novo, para impressora brother mfc
8065dn, referência tn 580, com rendimento aproximado de
7.000 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não
remanufaturado, novo, para impressora hp laser jet m1132 hp laser jet 1102w - referência 85a, com rendimento
aproximado de 1.600 páginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não
remanufaturado, novo, para impressora hp laser jet pro
mpf127 - referência 83a, com rendimento aproximado de
1.600 páginas.
toner de impressão a laser, monocrático, não
remanufaturdo, novo, para impressora ricoh mp 1300 1130d, com rendimento aproximado de 5.000 paginas.
toner de impressão a laser, monocromático, não
remanufaturado, novo, para impressora hp laser jet 1536
dnf mfp - referência hp 78a, com rendimento aproximado de
2.100 páginas.

Especificações
toner de impressão a laser, monocromático, não
remanufaturado, novo, para impressoras samsung laserjet
ml 2851nd - 2850 series, com rendimento aproximado de
5.000 páginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturado, novo,
amarelo, para impressora hp collor laser jet 2600n,
referência q6002a, com rendimento aproximado de 2.000
páginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturdo, novo,
amarelo, para impressora hp collor laser jet cm1312,
referencia hp cb542a cb542ab 125a, com rendimento
aproximado de 1.400 paginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturdo, novo,
ciano, para impressora hp collor laser jet cm1312, referencia
hp cb541a cb541ab 125a, com rendimento aproximado de
1.400 paginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturdo, novo,
magenta, para impressora hp collor laser jet cm1312,
referencia hp cb543a cb543ab 125a, com rendimento
aproximado de 1.400 paginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturdo, novo, preto
para impressora hp collor laser jet cm1312, referencia hp
cb540a cb540ab 125a, com rendimento aproximado de
2.200 paginas.
toner de impressão a laser, não remanufaturdo, novo, preto,
para impressora hp laserjet 2015, referencia hp 53a q7553a,
com rendimento aproximado de 3.000 paginas.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Total de R$ 24.800,50

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 96/2016 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 31/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 155.550,00 (Cento e cinquenta e cinco mil quinhentos
e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada em
comercialização e instalação de grama sintética para campos esportivos.
Empresa: ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

1

1.050

UN

2

750

UN

Descrição
grama sintética por m², com 52mm de altura total, material
polietileno. tipo de fios: monofilamento com proteção dupla.
cor verde, densidade no mínimo 10.000 pontos por m².
garantia de no mínimo 60 meses. colocação por conta do
fornecedor no campo do esportivo beatriz guimarães.
grama sintética por m², com 52mm de altura total, material
polietileno. tipo de fios: monofilamento com proteção dupla.
cor verde, densidade no mínimo 10.000 pontos por m².
garantia de no mínimo 60 meses. colocação por conta do
fornecedor no campo do esportivo vila 07.

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

MULRIGRAMA

R$ 81,00

R$
85.050,00

MULRIGRAMA

R$ 94,00

R$
70.500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO
DA
ATA
Nº. 97/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
17
80
WP
84,10
6.728,00
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
Prefeitura
do
Município
de
Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria
de Comunicação
procedimento administrativo denominado
Registro
de Preços realizadoSocial
por este
29
80
WP
84,00
6.720,00
Município mediante Pregão Presencial sob nº 50/2016, homologado em
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
6

10

WP

59,90

599,00

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Órgão Oficial Nº 0870

Lote

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 97/2016 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 50/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 241.500,00 (Duzentos e quarenta e um mil e
quinhentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de
empresa para manutenção mecânica e elétrica das ambulâncias, vans e microônibus da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: CIADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Lote
1
3
4
6
7
9
10
12
13
15
16
18
19
21
22
24
28
30
31
33
34
36

Descrição (Tabela 2)
Peças e Serviços Renault Master Rontan Ambulância 2004/2004 ALV-4095
(mecânica)
Peças e Serviços Renault Master Rontan Ambulância 2004/2004 ALV-4095
(lubrificantes)
Peças e Serviços Fiat Ducato Rontan Ambulância 2005/2005 AMT-7466
(mecânica)
Peças e Serviços Fiat Ducato Rontan Ambulância 2005/2005 AMT-7466
(lubrificantes)
Peças e Serviços Fiat Ducato MC TCA Ambulância 2011/2012 AUP-2567
(mecânica)
Peças e Serviços Fiat Ducato MC TCA Ambulância 2011/2012 AUP-2567
(lubrificantes)
Peças e Serviços Fiat Ducato MC TCA Ambulância 2015/2015 AZU-0877
(mecânica)
Peças e Serviços Fiat Ducato MC TCA Ambulância 2015/2015 AZU-0877
(lubrificantes)
Peças e Serviços Renault Master ALLT Ambulância 2015/2016 AZP-5238
(mecânica)
Peças e Serviços Renault Master ALLT Ambulância 2015/2016 AZP-5238
(lubrificantes)
Peças e Serviços Peugeot Boxer M330M HDI 2006/2007 AOB-9450 (mecânica)
Peças e Serviços Peugeot Boxer M330M HDI 2006/2007 AOB-9450
(lubrificantes)
Peças e Serviços Peugeot Boxer M330M HDI 2008/2008 AQF-3907 (mecânica)
Peças e Serviços Peugeot Boxer M330M HDI 2008/2008 AQF-3907 (lubrificantes)
Peças e Serviços Mercedez Benz Marcopolo Senior 2001/2001 AJZ -6128
(mecânica)
Peças e Serviços Mercedez Benz Marcopolo Senior 2001/2001 AJZ -6128
(lubrificantes)
Peças e Serviços Mercedez Benz Mascarello Gran Mini 2009/2009 ASE-1576
(mecânica)
Peças e Serviços Mercedez Benz Mascarello Gran Mini 2009/2009 ASE-1
576(lubrificantes)
Peças e Serviços Marcopolo Volare W9 2014/2015 AYT-4866 (mecânica)
Peças e Serviços Marcopolo Volare W9 2014/2015 AYT-4866 (lubrificantes)
Peugeot Boxer Marimar A 2015/2016 BAH-8032 (mecânica)
Peugeot Boxer Marimar A 2015/2016 BAH-8032 (lubrificantes)

Valor Estimado
R$

Percentual de desconto
%

30.000,00

34,20

1.500,00

34,00

30.000,00

34,00

1.500,00

34,10
34,60

Lote
25

15.000,00

34,50

27

1.500,00

33,70
34,60

1.500,00

34,60

30.000,00

35,00

1.500,00

35,00

30.000,00
1.500,00

34,10
34,10

15.000,00

34,60

1.500,00

34,00

15.000,00

34,00

1.500,00

34,30

15.000,00
1.500,00
15.000,00
1.500,00

34,00
34,10
34,00
34,10

8
11
17
26
29

Descrição (Tabela 2)
Peças e Serviços Renault Master Rontan Ambulância 2004/2004 ALV4095 (elétrica)
Peças e Serviços Fiat Ducato MC TCA Ambulância 2011/2012 AUP-2567
(elétrica)
Peças e Serviços Fiat Ducato MC TCA Ambulância 2015/2015 AZU-0877
(elétrica)
Peças e Serviços Peugeot Boxer M330M HDI 2006/2007 AOB-9450
Peças e Serviços Marcopolo Volare W8 2007/2007 AOW-6956 (elétrica)
Peças e Serviços Mercedez Benz Mascarello Gran Mini 2009/2009 ASE1576 (elétrica)

Valor Estimado
R$
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

5
14
20

Lote
23
32
35

Descrição (Tabela 2)
Peças e Serviços Fiat Ducato Rontan Ambulância 2005/2005 AMT-7466
(elétrica)
Peças e Serviços Renault Master ALLT Ambulância 2015/2016 AZP-5238
(elétrica)
Peças e Serviços Peugeot Boxer M330M HDI 2008/2008 AQF-3907
(elétrica)

Descrição (Tabela 2)
Peças e Serviços Mercedez Benz Marcopolo Senior 2001/2001 AJZ -6128
(elétrica)
Peças e Serviços Marcopolo Volare W9 2014/2015 AYT-4866 (elétrica)
Peugeot Boxer Marimar A 2015/2016 BAH-8032 (elétrica)

Valor Estimado
R$
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Valor Estimado
R$
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.

Percentual de desconto
%

Pág. 8

5.000,00

33,80
33,50
34,00

5.000,00
5.000,00

Descrição (Tabela 2)
Peças e Serviços Marcopolo Volare W8 2007/2007 AOW-6956
(mecânica)
Peças e Serviços Marcopolo Volare W8 2007/2007 AOW-6956
(lubrificantes)

Valor Estimado
R$

Percentual de desconto
%

15.000,00

33,10

1.500,00

33,20

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Percentual de desconto
%

33,50
33,70
33,90
33,40
33,50
33,85

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 99/2016 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 50/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de
empresa para manutenção mecânica e elétrica das ambulâncias, vans e microônibus da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: AUTO ELÉTRICA E MECANICA MENESES LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Lote

Valor Estimado
R$

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 100/2016 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 50/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de
empresa para manutenção mecânica e elétrica das ambulâncias, vans e microônibus da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: AUTO PEÇAS RODOVIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

34,30

15.000,00

Peças e Serviços Mercedez Benz Marcopolo Senior 2001/2001 AJZ -6128
(elétrica)
Peças e Serviços Marcopolo Volare W9 2014/2015 AYT-4866 (elétrica)
Peugeot Boxer Marimar A 2015/2016 BAH-8032 (elétrica)

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

1.500,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 98/2016 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 50/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de
empresa para manutenção mecânica e elétrica das ambulâncias, vans e microônibus da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: S.O. PEÇAS E AUTO ELÉTRICA LTDA-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
2

32
35

15.000,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Lote

Descrição (Tabela 2)

Terça-feira, 04 de Outubro de 2016
23

Percentual de desconto
%

33,30
33,40
33,80

Percentual de desconto
%
33,80
33,50
34,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 101/2016 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 57/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 23.630,00 (Vinte e três mil seiscentos e trinta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de placas e adesivos de
informações e advertências para Secretaria de Meio Ambiente.
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

1

70

UN

2

160

UN

Especificações
placa com dimensão de 1,50m de largura por 1,00m de
altura.
adesivo com dimensão de 1,50m de largura por 1,00m de
altura.

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

CIAPLACAS

R$ 205,00

R$ 14.350,00

CIAPLACAS

R$ 58,00

R$ 9.280,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 102/2016 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 53/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 25.300,00 (Vinte e cinco mil e trezentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de
serviços mecânicos para os automóveis da Secretaria Municipal de Agricultura.
Empresa: S.O. PEÇAS E AUTO ELÉTRICA LTDA-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Lote

Descrição (Tabela 3)

1
2
4
6
7
9
10
11

Peças e Serviços Pick-up Strada (mecânica)
Peças e Serviços Pick-up Strada (elétrica)
Peças e Serviços VW Saveiro (mecânica)
Peças e Serviços Moto YBR 125(mecânica e elétrica)
Peças e Serviços VW Gol G3 (mecânica)
Peças e Serviços VW Gol 1.6 MI (mecânica)
Peças e Serviços VW Gol 1.6 MI (elétrica)
Peças e Serviços Fiat Uno (elétrica)

Valor Estimado
R$
4.000,00
1.000,00
6.000,00
800,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Percentual de
desconto %
38,00
37,50
42,00
35,50
44,00
47,00
43,50
43,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 103/2016 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 53/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de
serviços mecânicos para os automóveis da Secretaria Municipal de Agricultura.
Empresa: A CEZAR E CIA LTDA - EPP.

Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Lote

Descrição (Tabela 3)

Valor Estimado
R$

Percentual de
desconto %

3
Peças e Serviços Fiat Uno (mecânica)
1.500,00
37,00
Claudemir
Bongiornowww.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Prefeitura do Município
deRomero
Cianorte
Assessoria de Comunicação
Social

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

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

Prazo da Ata
de Registro
Preços: 12 meses.
Órgão
Oficial
Nº de
0870
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Lote

Descrição (Tabela 3)

3

Peças e Serviços Fiat Uno (mecânica)

Valor Estimado
R$
1.500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Percentual de
desconto %
37,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 104/2016 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 53/2016, homologado em
11/04/2016.
Valor Homologado: R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e contratação de
serviços mecânicos para os automóveis da Secretaria Municipal de Agricultura.
Empresa: AUTO ELÉTRICA E MECANICA MENESES LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Lote

Descrição (Tabela 3)

5
8

Peças e Serviços VW Saveiro (elétrica)
Peças e Serviços VW Gol G3 (elétrica)

Valor Estimado
R$
1.000,00
1.000,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Percentual de
desconto %
35,60
38,00

Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 228/2016 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 190/2016, homologado em
12/07/2016.
Valor Homologado: R$ 135.800,00 (Cento e trinta mil e oitocentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de bloco de meio fio em
concreto armado e pisos de concreto intertravado para aplicação em diversos
locais no município de Cianorte (COM RESERVA DE COTA).
Empresa: CONCREMAXX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

Unid.

1

1.000

UN

2

2.250

M2

3*

750

M2

Descrição
bloco de meio fio em concreto armado 80 x 25 x 05 –
Conforme regulamentação NBR 9781/2013.
m² piso de concreto intertravados 10 x 20 x 08 – Conforme
regulamentação NBR 9781/2013.
m² piso de concreto intertravados 10 x 20 x 08 – Conforme
regulamentação NBR 9781/2013. (RESERVADO COTA)

Marca

Valor
Unitário

Concremaxx

R$ 19,40

Concremaxx

R$ 38,80

Concremaxx

R$ 38,80

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Valor
Total
R$
19.400,00
R$
87.300,00
R$
29.100,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 229/2016 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 186/2016, homologado em
12/07/2016.
Valor Homologado: R$ 67.920,00 (Sessenta e sete mil novecentos e vinte
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de
serviços de plantio e replantio de gramas para Secretaria do Meio Ambiente.
Empresa: RODRIGO H. JULIATE - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

Descrição

1

8.000

M2

metros quadrados de execução de serviços de plantio e replantio de grama
tipo mato grosso, (com todos os serviços de preparação do solo)

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Valor
Unitário
R$ 8,49

Valor Total
R$
67.920,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 230/2016 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 169/2016, homologado em
12/07/2016.
Valor Homologado: R$ 27.430,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e trinta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo de merenda escolar.
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES EIRELI - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.

Prefeitura do Município de Cianorte

Qtde

Unid.

1

200

UN

2

100

Kg

Descrição
fórmula para alergia a proteína do leite de vaca sem lactose lata
de 400g. fórmula infantil para lactentes e de seguimento para
lactentes destinada à necessidades dietoterápicas específicas,
hipoalergênica, à base de proteína 100% extensamente
hidrolisada de soro do leite com tcm, (dha docosahexaenóico e
ara - araquidônico) e nucleotídeos. isento de lactose, sacarose,
frutose e glúten. apresenta baixa osmolaridade, ótima
tolerabilidade e aceitação.
fórmula infantil sem lactose. lata de 0,400grs. formula infantil
para intolerância a lactose, carboidrato (100% maltodextrina),
isento de lactose, enriquecido com nucleotídeos, lcpufas, dha,
ara, ácido linoleico e ácido alfa linoleico.

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

PREGOMIN
PEPTI
DANONE

R$
113,80

R$
22.760,00

APTAMIL SL
DANONE

R$ 46,70

R$
4.670,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 231/2016 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 169/2016, homologado em
12/07/2016.
Valor Homologado: R$ 17.143,00 (Dezessete mil cento e quarenta e três reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o
preparo de merenda escolar.
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

Item
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Qtde

Unid.

3

1.000

UN

4

200

Kg

5

800

Lt

7

500

UN

8

500

UN

Descrição
pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos
sadios, coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e
odores estranhos, enriquecido com ferro e acido folico. prazo de
validade: minimo de 6 meses. data de fabricacao maxima: 30
dias.
polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo
limites físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade %
p/p: máxima de 14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas %
p/p: máximo de 0,5,acidez expressa ml. naoh n/100g % ,p/p:
máxima de 5,0.
leite sem lactose: 01 litro, contendo em sua composição: leite
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio,
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, sem
glutem, valor energético não reduzido. embalagem tetra pak de
01 litro.
pacote de 0,500 grs de aveia em flocos finos. ingredientes: aveia
laminada em flocos finos, rico em fibras funcionais, proteínas e
ferro. embalagem plástica.
chá mate com limão. embalagem de 250g. ingredientes: folhas de
mate tostado (llex paraguariensis st. hil), cascas de limão-doce
(citrus limonium risso) e aromatizante.

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

KATUAI

3,39

3.390,00

ANIL

5,89

1.178,00

LIDER

4,80

3.840,00

YOKE

9,49

4.745,00

CHÁ
MATTE
DEMILLE

7,98

3.990,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 16/2016 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 364/2015, homologado
em 11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 36.339,20 (trinta e seis mil e trezentos e trinta e
nove reais e vinte centavos).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando à Contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de caminhão muck e equipamentos de
construção – martelo demolidor e rompedor; betoneira; compactador; serra
para corte de piso, máquina de lavar; vibrador de imersão; alisadora de
concreto - visando o apoio às obras empreendidas pela Secretaria de
Serviços Municipais.
Empresa: Mari & Saes Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde
1

300

2

200

3

400

4

400

5

300

6

400

7

300

8

100

Valor unitário registrado
Valor total (R$)
(R$)
horas de locação de martelo demolidor 30kg,
220v frequencia 60hz potencia 2.200w,
9,80
2.940,00
incluindo maleta contendo ponteiros e
talhadeira.
horas de locação de betoneira, capacidade do
tambor 400 litros, capacidade de mistura
280 litros, rotação do tambor 26rpm,
potencia do motor 2cv iv pólos, tensão
7,95
1.590,00
monofásico 110/220v, frequencia 60hz,
dimensão do equipamento
1.850x985x1.475mm.
horas de locação de compactador de
percussão força do impacto 1.400kgf,
frequencia 640-680 rpm, motor 4hp 4
tempos tanque de combustivel 2,5 l, medida
11,80
4.720,00
da sapata 280x300
metros/minuto,amplitude de salto 85mm,
peso 73kg dim. bem. (cxlxa)
720x412x1,043mm.
horas de locação de serras para cortar piso e
asfalto, diâmetro350mmx25mm rotação
máx. do disco 3.600 rpm, profundidade do
corte 0 a 110 mm, potencia do motor 8hp 4 15,85
6.340,00
tempos tanque de combustivel 5,9 litros,
peso 100kg, capacidade tanque de agua 30
litros, dim. equipamento 1.160x540x930mm.
horas de locação de máquina de lavar 220
volts, 2.2 de potência vazão de agua 500 6,40
1.920,00
litros por hora, pressão 1.00 libras.
horas de locação de martelo rompedor, 11kg,
voltagem 220 v, frequencia 60 hz potencia
8,40
3.360,00
1.500w, incluindo maleta com ponteiro e

Especificações

talhadeira.
horas de locação de máquina de lavar, 220
volts, vazão de agua 1.000 litros por hora, 8,40
2.600 libras de pressão.
horas de locação de caminhão muck com
118,00
capacidade mínima de 3.500kg.
horas de locação de um vibrador de imersão
com mangote, potência 16 vpm (vibração po 5,90
minuto).

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
9

100

2.520,00
11.800,00

Assessoria de Comunicação
Social
590,00

6

400

litros por hora, pressão 1.00 libras.
horas de locação de martelo rompedor, 11kg,
voltagem 220 v, frequencia 60 hz potencia
8,40
1.500w, incluindo maleta com ponteiro e
talhadeira.
horas de locação de máquina de lavar, 220
volts, vazão de agua 1.000 litros por hora, 8,40
2.600 libras de pressão.
horas de locação de caminhão muck com
118,00
capacidade mínima de 3.500kg.

Órgão Oficial Nº 0870
7

300

8

100

9

10

100

24

3.360,00

2.520,00

11.800,00

horas de locação de um vibrador de imersão
com mangote, potência 16 vpm (vibração po 5,90
minuto).

horas de locação de uma alisadora de
concreto ac 48.

590,00

23,30

559,20

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

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 948/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
À vista do contido no processo protocolado sob nº 9.550, de 12 de
julho de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal CARLOS ALBERTO PATTERO, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA,
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 2.871,74 (dois mil, oitocentos e setenta
e um reais e setenta e quatro centavos), e o valor anual de R$ 34.460,88 (trinta e
quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), a partir de 01
de Setembro de 2016.
Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da
Emenda Constitucional Nº. 41 de 19/12/2003, e com o reajuste de seus proventos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Agosto de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1062/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 13683, de 28/09/2016,
		RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora pública municipal HELENA SILVESTRE YASSOYAMA, do cargo de provimento em comissão de INSTRUTOR DE MODALIDADE DESPORTIVA, a partir de 02 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1063/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
		RESOLVE:
Art.1º- NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprovação em concurso público, NOÊMIA PIO DE LIMA para exercer o cargo de provimento efetivo
de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, do grupo ocupacional de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da lei n.º 1.344/91, de 28/08/91,
do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais
de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte,
percebendo vencimento atribuído ao grau G 33 da tabela de vencimentos do
município, a partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Prefeitura do Município de Cianorte
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1064/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
		RESOLVE:
Art.1º- NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprovação em concurso público, HELENA SILVESTRE YASSOYAMA para exercer o cargo de
provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, do grupo ocupacional
de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da lei n.º
1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei n.º 1.267/90,
de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 33 da tabela de
vencimentos do município, a partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1066/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, o servidor municipal JOSÉ MARIA GOMES ocupante
do cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL, de exercer
cumulativamente o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, designado através da Portaria nº 885/2016, a partir de 02
de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1067/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, ELIAB VIEIRA MORENO para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, percebendo
subsidio mensal fixado pela Lei nº 2.466/2004, Art. 3º, de 25 de junho de 2004,
alterado pela Lei nº 4.745/2016, Art. 1º, de 23 de março de 2016, a partir de 03
de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1068/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, VAGNER LUIZ GOMES para exercer o cargo em comissão
de CHEFE DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA, percebendo vencimento atribuído
ao símbolo C 11 da tabela de vencimentos, a partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0870

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1069/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, NELSON CESAR PEREIRA para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO, percebendo
vencimento atribuído ao símbolo C 11 da tabela de vencimentos, a partir de 03
de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1070/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, ANTONIO LINO DA SILVA FILHO para exercer o cargo
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA, percebendo vencimento atribuído ao símbolo C 11 da tabela de vencimentos, a partir de
03 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1071/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, REGIANI CRISTINA DA SILVA PEREIRA para exercer
o cargo em comissão de INSTRUTOR DE MODALIDADE DESPORTIVA,
percebendo vencimento atribuído ao símbolo C 14 da tabela de vencimentos, a
partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1072/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 103/2016, da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, de 29/09/2016,
		RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal ISIS RIBEIRO DE CAMPOS WOYDA, do cargo de provimento em comissão de ASSESSORA DE
AÇÃO CULTURAL, a partir de 02 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1073/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 103/2016, da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, de 29/09/2016,
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RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, ANITA RAFAELA CARVALHO DE ANDRADE SILVA,
para exercer o cargo em comissão de ASSESSORA DE AÇÃO CULTURAL,
percebendo vencimento atribuído ao símbolo C 13, da tabela de vencimentos, a
partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1074/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 269/2016, da Secretaria de Serviços Municipais,
de 23/09/2016,
		RESOLVE:
Art.1º-EXONERAR, o servidor público municipal LUIZ FERREIRA DIAS, da
função gratificada de COORDENADORIA SETORIAL DE EXECUÇÃO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL, a partir de 01 de Outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1075/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 270/2016, da Secretaria de Serviços Municipais,
de 23/09/2016,
		RESOLVE:
Art.1º-EXONERAR, o servidor público municipal ALCINDO OLSON VALERA, da função gratificada de COORDENADORIA SETORIAL DE EXECUÇÃO DE MEIO FIO, a partir de 01 de Outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1078/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando da Secretaria Municipal de Saúde, de 21 de setembro de 2016,
		RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, férias no período de 10/10/2016 à 16/10/2016, a servidora pública municipal ROSIMÉRI RODRIGUES VIDOTTI, ocupante do cargo
efetivo de ENFERMEIRO referente ao período interrompido através da Portaria
nº 814/2016, de 12/07/2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1079/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando da Secretaria Municipal de Saúde, de 21 de setembro de 2016,
		RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, férias no período de 17/10/2016 à 23/10/2016, a servidora
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pública municipal ELIANE APARCIDA CAZON TORRES, ocupante do cargo
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DO PRONTO ATENDIMENTO referente ao período interrompido através da Portaria nº 813/2016, de 12/07/2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1080/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 257/2016 da Procuradoria Jurídica, de 26 de
setembro de 2016,
		RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, férias no período de 17/10/2016 à 31/10/2016, a servidora
pública municipal LETÍCIA BEGO MATOS COSTA, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR JURÍDICO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIADO referente ao período interrompido através da Portaria nº 863/2016,
de 01/08/2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1081/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme
Portaria nº 84/2016, de 29/08/2016 e Relatório Conclusivo da Comissão,
		RESOLVE:
Art.1º-DEMITIR, o servidor público municipal LUIZ HENRIQUE RODRIGUES ARDENGUE, do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE a partir
de 05 de Outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1082/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no Processo Administrativo de Estágio Probatório autos nº 57/2013, 179/2013,
		RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o estágio probatório das servidoras abaixo relacionadas, concedendo-lhe a estabilidade no serviço público, no seu respectivo cargo de provimento efetivo, com o reflexo Financeiro, de acordo com o Art. 38, Parágrafo
Único, da Lei Municipal nº 4.163/2013, de 15/10/2013.
Aline Ferreira		
Ed. Infantil
a partir de 20/09/2016
Ruth Mara Tozzi		
Professor a partir de 16/09/2016
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1083/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no Processo Administrativo de Estágio Probatório autos nº 118/2013, 173/2013, 152/2013, 153/2013, 176/2013, 139/2013, 177/2013,
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162/2013,
		RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR, o estágio probatório dos servidores abaixo relacionados,
concedendo-lhe a estabilidade no serviço público, no seu respectivo cargo de
provimento efetivo.
Camila Telles
Psicólogo a partir de 18/08/2016
Clemar Roncolato
Aux. de Serviços I
a partir de 16/09/2016
Flavio Augusto A. Dal Bem
Aux. de Serviços I
a partir de 02/09/2016
Franciele Alves da C. Leite
Ass. Administrativo a partir de 28/09/2016
Gilmara Mechilino de Lima
Aux. de Serviços II a partir de 16/09/2016
Jane Kelly Freitas Silva
Aux. de Serviços II a partir de 24/09/2016
Mariléia Maria R. de Lima
Aux. de Serviços II a partir de 16/09/2016
Marlon Marques Ramos
Aux. de Serviços I
a partir de 09/09/2016
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1084/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no Processo Administrativo de Estágio Probatório autos nº 144/2013, 178/2013, 163/2013, 132/2013, 164/2013, 135/2013, 166/2013,
136/2013, 167/2013,
		RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR, o estágio probatório dos servidores abaixo relacionados,
concedendo-lhe a estabilidade no serviço público, no seu respectivo cargo de
provimento efetivo.
Ana Cristina A. Silva Assistente Social
a partir de 02/09/2016
Marilia V. Rossi
Psicólogo a partir de 16/09/2016
Nayara F. C. de Souza Médico		
a partir de 27/09/2016
Patricia Maria da S. Oliveira
Téc. de Enfermagem a partir de 21/09/2016
Paulo H. da Silva Oliveira
Aux. de Serviços I
a partir de 02/09/2016
Samantha Isis de Oliveira
Téc. de Enfermagem a partir de 21/09/2016
Sebastião F. dos Santos
Médico		
a partir de 02/09/2016
Sonia Maria S. Garbelini
Aux. de Serviços II a partir de 05/08/2016
Stephanie M. Freitas Piveta
Psicólogo a partir de 02/09/2016
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 1085/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
		RESOLVE:
Art.1º-EXONERAR, a servidora pública municipal VANESSA GONÇALVES
PIRES GIARDINETI, da função gratificada de SUPERVISÃO DE CONTROLE DE COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS, da Divisão de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 03 de outubro de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		

CAPSECI

EDITAL Nº 03/2016
EDITAL DEFINITIVO DOS REQUERIMENTOS DE REGISTROS DAS
CANDIDATURAS PARA AS ELEIÇÕES DE 31 DE OUTUBRO DE 2016
DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA CAIXA DE
APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE – CAPSECI
Pelo presente Edital Definitivo, com base no art. 16 do Decreto Municipal nº
251/2015, a Comissão Organizadora das eleições para composição dos Conselhos de Administração e Fiscal da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos
Servidores Públicos do Município de Cianorte – CAPSECI, depois da análise
e aprovação dos requerimentos de inscrição abaixo relacionados, e não tendo

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0870

Pág. 13

Terça-feira, 04 de Outubro de 2016

havido qualquer impugnação a partir da afixação do Edital Prévio nº02/2016 de
19 de setembro de 2016; HOMOLOGA o registro das candidaturas aprovadas:
CANDIDATOS PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS:
1. Titular: Lucas Trugilio Ribeiro (IPTU)
Suplente: Gilson Gomes de Souza (IPTU)
2. Titular: Eduardo Aparecido Malaquias (Eduardo do Pátio)
Suplente: Esmeraldo Souza dos Santos (Esmeraldo/Bié)
3. Titular: Antonio Marques Silva Junior (Junior Marques/Saúde)
Suplente: Paulo Camilo Felix de Barros (Paulo Camilo/TFD Saúde)
4. Titular: Solange Leonarde Barrin Bigas (Solange Barrin)
Suplente: Elias Bueno (Educação)
5. Titular: Jocimar Gomes (Jocimar/Transporte)
Suplente: Marcio Gomes da Silva (Marcio/UPA)
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES APOSENTADOS E DOS PENSIONISTAS:
1. Titular: Luiz Fantini (Fantini)
Suplente: Luiz Carlos Valente (Valente)
CANDIDATOS PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO FISCAL
1. Titular: Ana Maria Reginatto Páttero (Educação)
Suplente: Silvana Reginato Faria (Educação)
2. Titular: Everton Danilo Borges (Obras)
Suplente: Lee Wen Shiu (Obras)
3.Titular: Luiz Claudio Castilho (Tesouraria)
Suplente: Gilmar Nazário de Souza (Tesouraria)
4. Titular: Altair Zanata do Nascimento (Nota do Produtor Rural)
Suplente: Marcelo Henrique Miranda (Financeiro/Educação)
Cianorte/PR, 03 de outubro de 2016.
Diego Faciroli Ferreira
Presidente
Claudia Cristiane Jedliczka
Vice-Presidente

Luiz Fernando R. de Oliveira
Secretário
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