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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1143/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pica Pau, 
1211, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86701-040, telefone (43) 
3275-3105, inscrita no CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 135/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Muni-
cipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
32.066,96 (trinta e dois mil sessenta e seis reais e noventa e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1144/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pica Pau, 
1211, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86701-040, telefone (43) 
3275-3105, inscrita no CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 230/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Muni-
cipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.305,28 (três mil trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos).

 PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1162/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ALVES E SARTOR LTDA - EPP, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rua Souza Naves, 3223, Centro, CEP 85802-
080, telefone (45) 3223-4806, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.724.523/0001-20. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 192/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais médicos hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e Pronto Atendimento.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.403,74 (cinco mil quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de outubro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1163/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Fachin, 2210, 
Centro, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, CEP 87703-350, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 06.974.929/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 192/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais médicos hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e Pronto Atendimento.
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
48.170,16 (quarenta e oito mil cento e setenta reais e dezesseis centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de outubro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1166/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Itacolomi, nº 1831, Sala 
A, Bairro Amadori, CEP 85502-070, telefone (46) 3224-1331, na cidade de Pato 
Branco, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.435.077/0001-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 192/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais médicos hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e Pronto Atendimento.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.611,20 (dois mil seiscentos e onze reais e vinte centavos).    
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de outubro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1172/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa TONIN ATACADO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Domiciano 
Theobaldo Bresolin, 20, São Cristovão, CEP 85.816-080, telefone (45) 3039-
0870, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.359.941/0001-28. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 04/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de escritório para todas as unidades da Secre-
taria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 742,50 
(setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de outubro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1176/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa L C AUERBACH - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua Pri-
mavera, 111, Residencial Veneza, CEP 87203-020, telefone (44) 9805-6723, 
inscrita no CNPJ sob nº 17.257.093/0001-37. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 330/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecer funcionários devidamente qua-
lificados para prestação de serviços técnicos profissionais na área de preparação 
de refeições (cozinheiro (a)) e limpeza zelador(a), no Quartel do Corpo de Bom-
beiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
70.824,00 (setenta mil oitocentos e vinte e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, com início a partir de 16/10/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de outubro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
194/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 297/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e materiais de 
proteção individual para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: INVICTA ALI-
MENTOS EIRELI - ME como vencedora dos itens 1-5-7-23-27-44-48-50-53-
59-60-72-75-84-86-90-94 no valor total de R$ 57.807,55 (cinquenta e sete mil 
oitocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos); S.R. DUTRA – EPP como 
vencedora dos itens 2-3-4-6-13-25-26-33-40-41-42-43-47-55-61-62-63-73-76 
no valor total de R$ 152.193,75 (Cento e cinquenta e dois mil cento e noventa 
e três reais e setenta e cinco centavos); A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA 
– ME como vencedora dos itens 8-9-11-12-17-18-19-20-22-24-28-29-35-37-
38-39-45-46-51-52-54-57-58-67-69-70-71-74-78-81-82-83-88-91 no valor to-
tal de R$ 274.907,05 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e sete reais 
e cinco centavos); SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA – EPP 
como vencedora dos itens 10-30-31-34-49-65-66-85-87-89-95 no valor total de 
R$ 45.253,80 (quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta 
centavos); P. B. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA – ME 
como vencedora dos itens 14-16-36-77-80-96 no valor total de R$ 24.510,50 
(Vinte e quatro mil quinhentos e dez reais e cinquenta centavos); W.G. JUNIOR 
– FERRAGENS como vencedora do item 15 no valor total de R$ 6.900,00 (seis 
mil e novecentos reais); e, EDSON PINHEIRO SOARES – ME como vence-
dora dos itens 21-56-64-68 no valor total de R$ 24.986,00 (vinte e quatro mil 
novecentos e oitenta e seis reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de outubro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
330/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 462/2016, concernente a 
Contratação de empresa para fornecer funcionários devidamente qualificados 
para prestação de serviços técnicos profissionais na área de preparação de re-
feições (cozinheiro (a)) e limpeza zelador(a), no Quartel do Corpo de Bombeiros 
de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa L C AUERBACH - ME 
como vencedora dos itens 01 e 02 no valor total de R$ 70.824,00 (setenta mil 
oitocentos e vinte e quatro reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de outubro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2015 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA R. M. GARCIA E CIA 
LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 13/2014.
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: R. M. Garcia e Cia Ltda Me, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede à Rua Jose de Alencar 154, Jardim Panorama, CEP 87.113-150, 
na cidade de Sarandi, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.696.723/0001-89, telefone 
(44) 3223-0311, neste ato representada pelo Sr. Rodolpho Martins Garcia, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 10.871.113-2 e do CPF nº 086.945.219-38, 
residente e domiciliado em Sarandi.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência até 30/10/2016.
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.
Claudemir Romero Bongiorno                          Rodolpho Martins Garcia
  Prefeito                                         R. M. Garcia e Cia Ltda Me                                                   
               Contratante                                                        Contratada
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TERCEIRO TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 962/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA J. C. PUPIM & CIA 
LTDA - ME ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO Nº 237/2015.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito 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: J. C. PUPIM & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de dire-
ito privado, com sede à Avenida Minas Gerais, 1456, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.674.974/0001-62, neste ato 
representada por sua sócia administradora, Sra. Rosilene de Fátima Roco Pu-
pim, portadora da Cédula de Identidade RG nº 700536-7 SSP/PR e do CPF nº 
698.155.699-53, residente e domiciliada em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor 
mensal de R$ 73.000,00 (setenta e três mil) para R$ 81.399,50 (oitenta e um 
mil e trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), acrescentando ao 
contrato o valor de R$ 95.194,33 (noventa e cinco mil e cento e noventa e qu-
atro reais e trinta e três centavos), passando o contrato a ter o valor total de R$ 
1.847.194,33 (um milhão e oitocentos e quarenta e sete mil e cento e noventa e 
quatro reais e trinta e três centavos), conforme abaixo:
Outubro/16 - 8.399,50
Novembro/16 - 8.399,50
Dezembro/16 - 8.399,50
Janeiro/17 - 8.399,50
Fevereiro/17 - 8.399,50
Março/17 - 8.399,50
Abril/17 - 8.399,50
Maio/17 - 8.399,50
Junho/17 - 8.399,50
Julho/17 - 8.399,50
Agosto/17 - 8.399,50
Setembro/17 – 2.799,83 (referente aos dez dias até o vencimento da vigência)
Cláusula Segunda: Inclui-se ao referido contrato as seguintes cláusulas:
“6.4 – O prazo referido nas clausulas anteriores poderão ser renovados, por acor-
do das partes, por períodos de 12 (doze) meses, não ultrapassando 60 (sessenta) 
meses no total.
6.4.1 – Caso ocorra o estabelecido no na Cláusula 6.4 deste contrato, o valor 
contratual será reajustado de acordo com o IGPM/FGV.”
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, 05 de outubro de 2016.
     Rosilene de Fátima Roco Pupim               Claudemir Romero Bongiorno
      J. C. PUPIM & CIA LTDA - ME                            Prefeito 
 Contratada                                           Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 820/2016 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ORIUNDO 
DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. 
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: CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ourupu, s/nº, 
Zona Rural, na cidade de Terra Boa, estado do Paraná, CEP 87240-000, 
telefone (44) 3641-1518, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.209.181/0001-59, 
neste ato representada por sua sócia administradora, a Sra. Eva Cristhiane 
Barros Simionato, portador da Cédula de Identidade RG no 6.121.665-0 
SSP-PR e do CPF 885.241.759-15, residente e domiciliado em Terra 
Boa/Paraná. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto realinhar o 
preço do item 53 para as quantidades não entregues, conforme quadro 
abaixo: 

Item Qtde não 
entregues Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Unitário 

Realinhado 
R$ 

Valor Total 
Realinhado 

R$ 

53 10.007 UN 

pacotes de 900 ml de bebida 
láctea, acondicionada em 
embalagem plástica, com 

validade não inferior a 10 (dez) 
dias. 

VIDATIVA 
SIP L001 1,54 1,96 19.613,72 

Cláusula Segunda: 2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 4.202,94 
(quatro mil, duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos). 
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 22.682,94 (vinte e dois 
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos). 
Cláusula Terceira: Dotação Orçamentária: 
Classificação funcional programática Atividade/projeto/elemento da despesa Fonte Despesa 

09 07 12 306 13 2 132 Fornecimento de Alimentação Escolar 339032 0 2422 

Cláusula Quarta: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as 
demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 820/2016 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ORIUNDO 
DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2016. 
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: CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ourupu, s/nº, 
Zona Rural, na cidade de Terra Boa, estado do Paraná, CEP 87240-000, 
telefone (44) 3641-1518, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.209.181/0001-59, 
neste ato representada por sua sócia administradora, a Sra. Eva Cristhiane 
Barros Simionato, portador da Cédula de Identidade RG no 6.121.665-0 
SSP-PR e do CPF 885.241.759-15, residente e domiciliado em Terra 
Boa/Paraná. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto realinhar o 
preço do item 53 para as quantidades não entregues, conforme quadro 
abaixo: 

Item Qtde não 
entregues Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Unitário 

Realinhado 
R$ 

Valor Total 
Realinhado 

R$ 

53 10.007 UN 

pacotes de 900 ml de bebida 
láctea, acondicionada em 
embalagem plástica, com 

validade não inferior a 10 (dez) 
dias. 

VIDATIVA 
SIP L001 1,54 1,96 19.613,72 

Cláusula Segunda: 2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 4.202,94 
(quatro mil, duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos). 
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 22.682,94 (vinte e dois 
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos). 
Cláusula Terceira: Dotação Orçamentária: 
Classificação funcional programática Atividade/projeto/elemento da despesa Fonte Despesa 

09 07 12 306 13 2 132 Fornecimento de Alimentação Escolar 339032 0 2422 

Cláusula Quarta: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as 
demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo 

 

parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de outubro de 2016. 
    Eva Cristhiane Barros Simionato     Claudemir Romero Bongiorno 
CIALAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME            Prefeito  
                           Contratada                           Contratante 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 394/2016 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 284/2016, homologado 
em 30/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta 
reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de pintura nas unidades básicas de saúde do 
município de Cianorte.  
Empresa: CURY – INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor Total 

1 12.000 M² mão-de-obra para pintura em geral, 3 demãos, piso, 
teto, parede interna, parede externa e esquadrias (m²) R$ 1,54 R$ 

18.480,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de setembro de 2016.  
 

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 396/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 152.193,75 (Cento e cinquenta e dois mil cento e 
noventa e três reais e setenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: S.R. DUTRA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

2 1.015 Gl 

água sanitária, galão com 5 litros, com cloro ativo, 
ação desinfetante de uso geral, alvejante e bactericida, 
sem perfume, incolor, composição hipoclorito de sódio 

e água desmineralizada, teor de cloro ativo de 2,0 a 
2,5%, rótulo contendo número do registro no 

ministério da saúde, químico responsável, datas de 
fabricação e validade, lote, indicações e precauções de 
uso, composição e informações, conforme legislação 

vigente. 

SAUBER 6,10 6.191,50 

3 1.000 UN 

álcool em gel 70 ºgl (70% v/v), galão com 5 litros, 
antisséptico degermante, indicado para higienização e 

desinfecção a seco das mão e braços, composição 
álcool etílico, água e agentes emolientes para o não 
ressecamento da pele, odor característico e volátil, 

rótulo contendo número do registro no ministério da 
saúde (o número de registro é identificado no mercado 
se iniciando com o número 1), químico responsável, 

datas de fabricação e validade, lote, indicações e 
precauções de uso, composição e informações, 

conforme legislação vigente. 

CICLOFARMA 22,40 22.400,00 

4 255 UN 

álcool etílico hidratado 46m2º inpm (54º gl), caixa com 
12 unidades com frasco de 01 litro. uso doméstico, 

limpeza geral. composição: álcool etílico, desnaturante 
e água. desnaturante: benzoato de denatônio. com 

validade mínima de 12 meses 

ARAUCARIA 33,70 8.593,50 

6 610 UN 

alcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 12x1 
litros. álcool hospitalar, desinfetante para superfícies 

fixas. composição: álcool etílico e água purificada. 
princípio ativo: álcool etílico hidratado à 70% 

ARAUCARIA 38,30 23.363,00 

13 90 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 
30cm. SANCHES 1,30 117,00 

25 530 Gl 

detergente amoniacal, galão de 5 litros, com 
composição: tensoativos aniônicos e não aniônicos, 
espessante, alcalinizante, conservantes, corantes e 
água, com componente ativo: leniar alquil benzeno 

sulfonato de sódio, com registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

SAUBER 8,90 4.717,00 

26 650 UN 

detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno sulfonico, 
acido glicolico, acido oxalico , agente controlador de ph 

, espessante , fragancia , corante e agua embalagem 
com 5 litros 

SAUBER 8,00 5.200,00 

33 2.200 UN 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 

aproximadamente 30x50cm, com costuras nas 
laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade 

NAVITEX 0,80 1.760,00 

40 415 UN 

limpa-vidros, frasco com no mínimo 500ml, com 
pulverizador de gatilho, com data de validade, dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual. com notificação junto a anvisa/ms. . 

START 6,15 2.552,25 

41 35 UN 
lixeira retangular, capacidade para 100 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

PERFECT 129,90 4.546,50 

42 240 UN 
lixeira retangular, capacidade para 60 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

MODENUTI 71,00 17.040,00 
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este Município mediante Pregão Presencial sob nº 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 152.193,75 (Cento e cinquenta e dois mil cento e 
noventa e três reais e setenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: S.R. DUTRA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

2 1.015 Gl 

água sanitária, galão com 5 litros, com cloro ativo, 
ação desinfetante de uso geral, alvejante e bactericida, 
sem perfume, incolor, composição hipoclorito de sódio 

e água desmineralizada, teor de cloro ativo de 2,0 a 
2,5%, rótulo contendo número do registro no 

ministério da saúde, químico responsável, datas de 
fabricação e validade, lote, indicações e precauções de 
uso, composição e informações, conforme legislação 

vigente. 

SAUBER 6,10 6.191,50 

3 1.000 UN 

álcool em gel 70 ºgl (70% v/v), galão com 5 litros, 
antisséptico degermante, indicado para higienização e 

desinfecção a seco das mão e braços, composição 
álcool etílico, água e agentes emolientes para o não 
ressecamento da pele, odor característico e volátil, 

rótulo contendo número do registro no ministério da 
saúde (o número de registro é identificado no mercado 
se iniciando com o número 1), químico responsável, 

datas de fabricação e validade, lote, indicações e 
precauções de uso, composição e informações, 

conforme legislação vigente. 

CICLOFARMA 22,40 22.400,00 

4 255 UN 

álcool etílico hidratado 46m2º inpm (54º gl), caixa com 
12 unidades com frasco de 01 litro. uso doméstico, 

limpeza geral. composição: álcool etílico, desnaturante 
e água. desnaturante: benzoato de denatônio. com 

validade mínima de 12 meses 

ARAUCARIA 33,70 8.593,50 

6 610 UN 

alcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 12x1 
litros. álcool hospitalar, desinfetante para superfícies 

fixas. composição: álcool etílico e água purificada. 
princípio ativo: álcool etílico hidratado à 70% 

ARAUCARIA 38,30 23.363,00 

13 90 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 
30cm. SANCHES 1,30 117,00 

25 530 Gl 

detergente amoniacal, galão de 5 litros, com 
composição: tensoativos aniônicos e não aniônicos, 
espessante, alcalinizante, conservantes, corantes e 
água, com componente ativo: leniar alquil benzeno 

sulfonato de sódio, com registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

SAUBER 8,90 4.717,00 

26 650 UN 

detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno sulfonico, 
acido glicolico, acido oxalico , agente controlador de ph 

, espessante , fragancia , corante e agua embalagem 
com 5 litros 

SAUBER 8,00 5.200,00 

33 2.200 UN 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 

aproximadamente 30x50cm, com costuras nas 
laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade 

NAVITEX 0,80 1.760,00 

40 415 UN 

limpa-vidros, frasco com no mínimo 500ml, com 
pulverizador de gatilho, com data de validade, dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual. com notificação junto a anvisa/ms. . 

START 6,15 2.552,25 

41 35 UN 
lixeira retangular, capacidade para 100 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

PERFECT 129,90 4.546,50 

42 240 UN 
lixeira retangular, capacidade para 60 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

MODENUTI 71,00 17.040,00 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

43 320 UN 
lixeira retangular, capacidade para 20 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

MODENUTI 22,75 7.280,00 

47 2.010 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 100 
unidades, elaborada com latex natural, lubrificada 
com pó bio-absorvível, tamanho m, com dimensões 
mínimas de 0,08 mm de espessura e de 230mm de 
comprimento, de uso único, ambidestra, dentro das 
normas técnicas e com registro no m. s./anvisa. boa 

qualidade 

BOMPACK-
TALGE 13,70 27.537,00 

55 230 UN 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, macio, 
sem perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 
100% fibra celulósica, folha simples, embalagem 
original do fabricante, com composição, data de 

fabricação e validade e informações do fabricante 
estampado na embalagem 

SR PAPEIS 2,30 529,00 

61 10 UN rodo com cabo em aluminio, base 80 cm com refil 
substituivel, em borracha SANCHES 27,00 270,00 

62 15 UN rodo com cabo em metal, base 90 cm com refil duplo, 
em eva SANCHES 35,00 525,00 

63 2.000 UN 

vassoura vegetal (caipira de palha), confeccionada com 
palha de 1ª qualidade, com no mínimo 03 amarrações, 
com medida mínima de 30cm de largura, com  cabo de 

madeira de no mínimo 1,10m 

CIANORTE 6,30 12.600,00 

73 850 UN 

sabão em líquido para limpeza geral, biodegradável, 
original do fabricante, com registro no ministério da 

saúde, químico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e 

informações do fabricante no rótulo, frasco com 1 litro 

START 3,00 2.550,00 

76 330 UN 

sabonete líquido neutro glicerinado, dermosuave, para 
higienização de recém-natos, galão de 5 lts. 

composição: lauril éter sulfato de sódio, base 
perolizante, alcanolamida de àcido graxo de coco, 

glicerina bi-destilada, ácido cítrico, essência, 
conservante e água deionizada. 

BELL PLUS 13,40 4.422,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 398/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 45.253,80 (quarenta e cinco mil duzentos e 
cinquenta e três reais e oitenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

 

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

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

10 275 UN 
balde plástico com alça - capacidade 20 litros, fabricado 
em plástico resistente, com dimensões aproximadas de 

27,5 x 25,6 mm, alça em metal. 
ARQPLAST 3,98 1.094,50 

30 470 UN 

esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, formato 
anatômico, com abrasividade mínima para limpeza de 
utensílios domésticos, produto 100% ecológico, não 

acumula bactérias , peso pacote unitário 60g. 

ASTRO 0,60 282,00 

31 530 UN 
esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes de 60 gramas 
e oito unidades cada pacote. composição: aço carbono. 

ótima qualidade 
ASTRO 10,40 5.512,00 

34 415 UN 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-
clorofluorcarbono. embalagem: com volume não inferior 
a 300 ml, com proteção contínua de no mínimo 12 horas 

contra moscas, mosquitos, mosquito da dengue e 
baratas, com frascos em aço reciclável / ecológico, prazo 

de validade de no mínimo 2 anos. 

ULTRA 4,20 1.743,00 

49 350 UN 
pá coletora lixo, em alumínio, cabo madeira, 

comprimento cabo 60 cm, comprimento 27 cm, largura 
27 cm, aplicação limpeza, cores variadas. 

LOCATELLI 3,50 1.225,00 

65 395 UN rodo de madeira, 60cm, com cabo de 1,20m rosqueado, 
com borracha em eva duplo. LOCATELLI 3,50 1.382,50 

66 12 UN rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 
borrachas com 45cm de largura cada. LOCATELLI 6,40 76,80 

85 1.220 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75x90cm, micra 08, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 23,50 28.670,00 

87 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75cmx90cm, micra 8, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 44,90 2.694,00 

89 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 

capacidade para 60 litros. 
GALATAS 29,90 1.794,00 

95 120 UN 

vassoura de piaçava, cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em 

madeira comprimento 1100 mm, variação dimensional 
de +/- 5%. 

LOCATELLI 6,50 780,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
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