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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 377/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS visando à Aquisição de peças e acessórios para monta-
gem de divisórias nas Escolas, CMEI’s, Divisão de Cultura e SMEC, instalação 
inclusa.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 02 de Dezembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1324/2016 - 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 LUIZ CARLOS DE AZEVEDO & CIA LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Maranhão, 2144, 
Zona 07, CEP 87.208-150, telefone (44) 3629-3382, na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 04.269.206/0001-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 322/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em para-choques, 
grades dianteiras e estepes para a manutenção da frota do transporte escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
50.630,25 (cinquenta mil seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Novembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

OITAVO TERMO ADITIVO
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2013 FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA JORNAL FOLHA REGIO-
NAL DE CIANORTE LTDA ME ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDA-
DE PREGÃO Nº 43/2013.
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: Jornal Folha Regional De Cianorte Ltda Me, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Avenida Brasil 1167, Ed Ilha do Mel Sala 3, na ci-
dade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.075.496/0001-86, neste ato re-
presentada pelo Sr. Luiz Antonio Barboza, portador do RG nº 3.909.382-0 SSP/
PR, inscrito no CPF nº 528.606.209-15, residente e domiciliado em Cianorte.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar o prazo 
de vigência e execução até 30/11/2017, acrescentando ao contrato o valor de R$ 
339.150,00 (trezentos e trinta e nove mil e cento e cinquenta reais), passando o 
contrato a ter o valor total de R$ 1.914.784,30 (um milhão e novecentos e qua-
torze mil e setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).
Cláusula Segunda: Dotação orçamentária:
02.01.04.131.0005.2.005 Manutenção dos Serviços de Divulgação do Mu-
nicípio 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros PJ Fonte 0.
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, 28 de novembro de 2016.

Luiz Antonio Barboza 
Jornal Folha Regional de Cianorte Ltda Me

Contratada  

 Claudemir Romero Bongiorno
 Município de Cianorte

Contratante
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 174/2016 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 131/2016, homologado em 
06/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 34.170,00 (Trinta e quatro mil cento e setenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação empresa para prestação de 
serviços de locação de aparelhagem de som, áudio e telão para a realização de 
eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - 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 40 UN 
locação de som com no mínimo 4 caixas de 600 watts e no mínimo 3 

microfones pelo período máximo de 4 horas, sendo necessário a presença de 
um técnico operador durante o período. 

595,00 23.800,00 

2 10 UN 

serviço de locação de áudio visual com telão de 2 mts x 2mts sem estrutura, 4 
caixas de som de 600 watts e 3 microfone pelo período de 4 horas. sendo 
necessário a presença de um técnico operador de audio visual durante o 

período. 

845,00 8.450,00 

3 30 UN horas de divulgação de eventos com carro de som 64,00 1.920,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 175/2016 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 124/2016, homologado em 
06/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 100.600,00 (Cem mil e seiscentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de buffet (coffee break) e marmitex para diversos seminários, cursos e 
formações da SMEC – COM RESERVA DE COTA. 
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 174/2016 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 131/2016, homologado em 
06/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 34.170,00 (Trinta e quatro mil cento e setenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação empresa para prestação de 
serviços de locação de aparelhagem de som, áudio e telão para a realização de 
eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - 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 40 UN 
locação de som com no mínimo 4 caixas de 600 watts e no mínimo 3 

microfones pelo período máximo de 4 horas, sendo necessário a presença de 
um técnico operador durante o período. 

595,00 23.800,00 

2 10 UN 

serviço de locação de áudio visual com telão de 2 mts x 2mts sem estrutura, 4 
caixas de som de 600 watts e 3 microfone pelo período de 4 horas. sendo 
necessário a presença de um técnico operador de audio visual durante o 

período. 

845,00 8.450,00 

3 30 UN horas de divulgação de eventos com carro de som 64,00 1.920,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 175/2016 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 124/2016, homologado em 
06/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 100.600,00 (Cem mil e seiscentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de buffet (coffee break) e marmitex para diversos seminários, cursos e 
formações da SMEC – COM RESERVA DE COTA. 
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 7.500 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de coffee 
break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de salgado frito; 1 
tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de suco artificial; café; chá-
mate.  a responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados 
nos encontros e a entrega dos mesmos será da empresa contratada, bem como 

a organização do espaço para servir os alimentos. 

R$ 9,95 
R$ 

74.625,00 

2* 2.500 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de coffee 
break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de salgado frito; 1 
tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de suco artificial; café; chá-
mate.  a responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados 
nos encontros e a entrega dos mesmos será da empresa contratada, bem como 

a organização do espaço para servir os alimentos. (reservado cota) 

R$ 9,95 
R$ 

24.875,00 

3 100 UN 
unidades de marmitex tamanho "g", (contendo: arroz, feijão, macarrão, salada, 

03 (três) tipos de carne e 01 (uma) panqueca). 
R$ 11,00 

R$ 
1.100,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 176/2016 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 Eletrônico sob nº 128/2016, homologado em 
06/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Contratação de empresa para prestação 
de serviço de Buffet para a Secretaria de Bem Estar Social. 
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário  
Valor Total  

1 1500 
refeições, buffet self service, valor por pessoa. a empresa deverá ceder o local. 

(conforme termo de referencia anexo ao processo). 
R$ 45,60 

R$ 
68.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016.   
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 356/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 220/2016, homologado em 
05/09/2016. 

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

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 400 UN 

abacaxi - unidade, tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas anormais, 
batidas ou rachaduras, exsudação e ataque de insetos, sendo que 

as folhas da coroa devem estar verdes e erguidas. 

BELA 
VISTA 2,99 1.196,00 

2 2.200 UN 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,30 2.860,00 

3 2.200 UN 

almeirão - maço, tamanho médio, cor verde, aparência viçosa e 
saudável, sem pontos escuros, firmes e bem desenvolvidas, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência, deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 

6/99, de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,48 5.456,00 

4 1.500 UN 

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

apenas até 5% de grãos quebrados de acordo com a legislação 
vigente, com umidade máxima de 12%, isento de matéria terrosa, 
de parasitos, de detritos animais e vegetais, validade mínima de 6 

meses, com certificado de classificação. 

IDEAL 9,98 14.970,00 

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

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

BELA 
VISTA 2,49 4.233,00 

10 600 Kg 

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

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

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

BELA 
VISTA 3,48 2.088,00 

11 50 UN 
azeitona verde com caroço - embalagem de vidro com peso mínimo 

de 80grs, ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e 
acidulante ácido cítrico. 

HUBER 4,75 237,50 

12 1.500 Kg 

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

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

BELA 
VISTA 4,38 6.570,00 

13 100 UN batata palha - pacote com 500grs, crocante, sequinha, 
ingredientes: batata, gordura vegetal e sal, não contém glúten. HUBER 8,09 809,00 

14 600 Kg 
batata doce - pacote com 1 quilo, aparência natural, sem lesões, 
fresca, deverão ser procedentes de espécimes vegetais genuínos e 

sãos. 

BELA 
VISTA 2,18 1.308,00 

15 100 Kg 

bacon suíno - quilo, defumado, de primeira qualidade, embalado a 
vácuo livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores 
estranhos, prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data 

de entrega, conforme registro no mapa esif. 

FRIMESA 14,98 1.498,00 

17 600 UN 
brócolis - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira qualidade, 

sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração 
uniforme, livres de terra nas folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,29 2.574,00 

18 200 Kg 

berinjela - pacote com 1 quilo, embalado em saco de polietileno 
transparente, sendo de primeira qualidade, apresentando 

tamanho e conformação uniformes, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio. 

BELA 
VISTA 2,58 516,00 

19 1.000 Kg 

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

bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderida à 

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

BELA 
VISTA 2,99 2.990,00 

22 1.000 UN 

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

firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa 
anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,48 2.480,00 

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

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 400 UN 

abacaxi - unidade, tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas anormais, 
batidas ou rachaduras, exsudação e ataque de insetos, sendo que 

as folhas da coroa devem estar verdes e erguidas. 

BELA 
VISTA 2,99 1.196,00 

2 2.200 UN 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,30 2.860,00 

3 2.200 UN 

almeirão - maço, tamanho médio, cor verde, aparência viçosa e 
saudável, sem pontos escuros, firmes e bem desenvolvidas, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência, deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 

6/99, de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,48 5.456,00 

4 1.500 UN 

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

apenas até 5% de grãos quebrados de acordo com a legislação 
vigente, com umidade máxima de 12%, isento de matéria terrosa, 
de parasitos, de detritos animais e vegetais, validade mínima de 6 

meses, com certificado de classificação. 

IDEAL 9,98 14.970,00 

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

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

BELA 
VISTA 2,49 4.233,00 

10 600 Kg 

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

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

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

BELA 
VISTA 3,48 2.088,00 

11 50 UN 
azeitona verde com caroço - embalagem de vidro com peso mínimo 

de 80grs, ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e 
acidulante ácido cítrico. 

HUBER 4,75 237,50 

12 1.500 Kg 

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

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

BELA 
VISTA 4,38 6.570,00 

13 100 UN batata palha - pacote com 500grs, crocante, sequinha, 
ingredientes: batata, gordura vegetal e sal, não contém glúten. HUBER 8,09 809,00 

14 600 Kg 
batata doce - pacote com 1 quilo, aparência natural, sem lesões, 
fresca, deverão ser procedentes de espécimes vegetais genuínos e 

sãos. 

BELA 
VISTA 2,18 1.308,00 

15 100 Kg 

bacon suíno - quilo, defumado, de primeira qualidade, embalado a 
vácuo livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores 
estranhos, prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data 

de entrega, conforme registro no mapa esif. 

FRIMESA 14,98 1.498,00 

17 600 UN 
brócolis - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira qualidade, 

sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração 
uniforme, livres de terra nas folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,29 2.574,00 

18 200 Kg 

berinjela - pacote com 1 quilo, embalado em saco de polietileno 
transparente, sendo de primeira qualidade, apresentando 

tamanho e conformação uniformes, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio. 

BELA 
VISTA 2,58 516,00 

19 1.000 Kg 

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

bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderida à 

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

BELA 
VISTA 2,99 2.990,00 

22 1.000 UN 

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

firme e intacta, isenta de material terroso e umidade externa 
anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,48 2.480,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

24 1.500 Kg 

cenoura - pacote com 1 quilo, embalados em saco plástico de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, aparência 

natural, sem fungos, sem manchas escuras, estar livre de 
enfermaidades, insetos e sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 

aparência, não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes 
e deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

cvs 006/99 de 10/03/99. 

BELA 
VISTA 2,29 3.435,00 

26 500 Kg 

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

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

com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,78 890,00 

27 500 Kg 

cebola - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverá ser procedente de espécimes 

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

BELA 
VISTA 2,29 1.145,00 

28 1.000 Kg 

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

inferior a -18.ºc), aspecto próprio da espécie, não amolecida nem 
pegajosa, odor e sabor próprios, embalagem em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no ministério da agricultura sif/dipoa 

e selo de inspeção sim, sie ou sif, deverá ser transportado em 
carro refrigerado ou em caixas de isopor em condições higiênicas 

ideais ao transporte. 

SOMAVE 4,98 4.980,00 

29 600 Kg 

carne bovina in natura lagarto/posta branca - pacote com 1 quilo, 
cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos de polietileno 

transparente, devem conter selo de inspeção sim, sie ou sif, 
embalado, com etiqueta informando peso, data de fabricação e 

validade. 

CEZAR 
CARNES 16,69 10.014,00 

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

34 500 UN 
couve-flor - unidade (cabeça), tamanho médio, primeira qualidade, 
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração 

uniforme, livres de terra nas folhas externas. 

BELA 
VISTA 4,89 2.445,00 

35 100 Pct 

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

vegetal, maltodextrina, pimenta do reino preta, realçador de sabor 
glutamato monossódico, antiumectante dióxido de silício, corante 

caramelo iv e aromatizante. 

MAGGI 4,30 430,00 

36 500 Dz 

ovos de galinha - dúzia, embalados em caixa de papelão, contendo 
a data de fabricação que não deve ser maior que 2 dias, com 
tamanho médio/grande, cor e conformação uniforme, sem 

defeitos, suficientemente desenvolvidos, apresentando cor branca, 
casca limpa e intacta, isenta de umidade externa anormal, mofo 

ou cheiro desagradável, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 

10/03/99. 

FAMILIA 3,98 1.990,00 

37 500 UN 

ervilha em conserva - embalagem com peso aproximado de 
200grs, reidratada, em conserva, acondicionada em recipiente de 
folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 
limpo, contendo 200grs de peso líquido drenado, a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto, o produto deverá apresentar 

validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

QUERO 1,40 700,00 

38 700 Sa 

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

e escolhidos, sãos, sem pele e sem sementes, isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso, podendo 
conter adição de 1 (um)% de açúcar e 5 (cinco)% de cloreto de 
sódio, apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33 (trinta e três)% pp, validade mínima de 12 meses. 

CIAFRIOS 5,00 3.500,00 

40 80 UN 

farinha de trigo - pacote com 5 quilos, especial, sem fermento, 
embalada em saco transparente, limpo, não violado, resistente, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

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

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

COAMO 9,46 756,80 

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

DELA 
TORRE 3,98 199,00 

44 20 Pct folha de louro - pacote com 30grs, condimento, seco em folhas. DELA 
TORRE 1,29 25,80 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

46 100 Kg 

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

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

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

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

AMAFIL 3,65 365,00 

48 800 Kg 

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

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

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

SOMAVE 6,70 5.360,00 

50 200 Kg 

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

odores estranhos, enriquecido com ferro e ácido fólico, prazo de 
validade mínimo de 6 meses, data de fabricação máxima de 30 

dias. 

JANDAIA 2,10 420,00 

51 500 Cx. 

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

corantes naturais, acondicionada em sacos plásticos, íntegros, 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e 

resistentes, a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega, resolução n.º 60 de 2002. 

UNIÃO 0,94 470,00 

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

BELA 
VISTA 5,49 109,80 

53 100 Kg 

lingüiça defumada, tipo calabresa - embalagem com 1 quilo, 
lingüiça defumada, calabresa, preparada com carne não mista, 

toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem 
umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

mantida em temperatura e refrigeração adequada acondicionada 
em saco de polietileno, com validade mínima de 2 meses a contar 
da data da entrega, suas condições deverão estar de acordo com a 
nta 05 (decreto n.º 12.486 de 20/10/78), instrução normativa n.º 

04 de 31/03/00, sda e suas posteriores alterações. 

FRIMESA 9,68 968,00 

54 200 Kg 

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

devidamente fechados, carne e condimentos com aspecto normal, 
firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e suas 
condições deverão estar de acordo com a nta 05 (decreto n.º 

12.486 de 20/10/78). 

FRIMESA 7,96 1.592,00 

56 300 Kg 

limão tahiti - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, de aparência viçosa, cor verde de ótima 
qualidade, sem defeitos, intactos, firmes e bem desenvolvidos, 

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

BELA 
VISTA 3,98 1.194,00 

62 500 UN 

margarina - embalagem com 500grs, com 80% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão 
estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, 

embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada, embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

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

agricultura, sif/dipoa. 

PRIME 3,24 1.620,00 

67 80 Kg 

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

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

BELA 
VISTA 15,28 1.222,40 

68 200 Kg 

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

sem danos de origem física ou mecânica oriundo do manuseio, 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 3,78 756,00 

69 250 Kg 
milho verde in natura - pacote com 1 quilo, sem palha, espiga de 

primeira qualidade, tamanho médio a grande, íntegra e sem 
fungos. 

BELA 
VISTA 4,29 1.072,50 

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

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

BELA 
VISTA 6,48 518,40 

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

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

BELA 
VISTA 3,98 597,00 

73 50 Cx. 

óleo refinado de soja - caixa contendo 20 unidades com 900ml 
cada, de acordo com as nta 02 e 50, validade minima de 12 

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

COAMO 55,80 2.790,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

46 100 Kg 

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

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

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

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

AMAFIL 3,65 365,00 

48 800 Kg 

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

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

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

SOMAVE 6,70 5.360,00 

50 200 Kg 

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

odores estranhos, enriquecido com ferro e ácido fólico, prazo de 
validade mínimo de 6 meses, data de fabricação máxima de 30 

dias. 

JANDAIA 2,10 420,00 

51 500 Cx. 

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

corantes naturais, acondicionada em sacos plásticos, íntegros, 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e 

resistentes, a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega, resolução n.º 60 de 2002. 

UNIÃO 0,94 470,00 

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

BELA 
VISTA 5,49 109,80 

53 100 Kg 

lingüiça defumada, tipo calabresa - embalagem com 1 quilo, 
lingüiça defumada, calabresa, preparada com carne não mista, 

toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem 
umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

mantida em temperatura e refrigeração adequada acondicionada 
em saco de polietileno, com validade mínima de 2 meses a contar 
da data da entrega, suas condições deverão estar de acordo com a 
nta 05 (decreto n.º 12.486 de 20/10/78), instrução normativa n.º 

04 de 31/03/00, sda e suas posteriores alterações. 

FRIMESA 9,68 968,00 

54 200 Kg 

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

devidamente fechados, carne e condimentos com aspecto normal, 
firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e suas 
condições deverão estar de acordo com a nta 05 (decreto n.º 

12.486 de 20/10/78). 

FRIMESA 7,96 1.592,00 

56 300 Kg 

limão tahiti - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, de aparência viçosa, cor verde de ótima 
qualidade, sem defeitos, intactos, firmes e bem desenvolvidos, 

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

BELA 
VISTA 3,98 1.194,00 

62 500 UN 

margarina - embalagem com 500grs, com 80% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão 
estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, 

embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada, embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

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

agricultura, sif/dipoa. 

PRIME 3,24 1.620,00 

67 80 Kg 

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

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

BELA 
VISTA 15,28 1.222,40 

68 200 Kg 

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

sem danos de origem física ou mecânica oriundo do manuseio, 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 3,78 756,00 

69 250 Kg 
milho verde in natura - pacote com 1 quilo, sem palha, espiga de 

primeira qualidade, tamanho médio a grande, íntegra e sem 
fungos. 

BELA 
VISTA 4,29 1.072,50 

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

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

BELA 
VISTA 6,48 518,40 

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

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

BELA 
VISTA 3,98 597,00 

73 50 Cx. 

óleo refinado de soja - caixa contendo 20 unidades com 900ml 
cada, de acordo com as nta 02 e 50, validade minima de 12 

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

COAMO 55,80 2.790,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

74 50 Kg 

pimentão verde - pacote com 1 quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira qualidade, 

apresentando tamanho e conformação uniformes, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 5,38 269,00 

75 1.400 Kg 

pão francês - pacote com 1 quilo, formato fusiforme com adição de 
sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal e fermento 
químico, deverão ser acondicionadas em sacos de polietileno 

atóxico, resistente e transparente de forma que o produto seja 
entregue íntegro, o produto deverá apresentar validade mínima de 
24 horas após a entrega, pesando 50grs no mínimo cada unidade. 

KIPÃO 6,80 9.520,00 

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

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

82 120 Kg 

quiabo - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, liso, de boa qualidade, tamanho e 

coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do 
transporte (rachaduras e cortes), de acordo com a resolução n.º 

12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 7,19 862,80 

83 70 Kg 

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

limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas 

lacradas, a embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da 

agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif, o produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de 
entrega e as fatias em lâminas deverão pesar aproximadamente 

30grs cada. 

ROHDEN 21,89 1.532,30 

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

85 500 UN 

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

unidade deverá estar limpa, sem folhas verdes, ou seja, a cabeça 
deverá estar com suas folhas firmes na formação, deverá ser bem 

formado, sem defeitos, com folhas verdes claras sem traços de 
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e típica da 

variedade, deverá ser procedente de espécies vegetais genuínos e 
sãos, deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 

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

BELA 
VISTA 2,38 1.190,00 

86 100 UN 

repolho roxo - cabeça (quilo), tamanho médio, primeira qualidade, 
cabeças fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas folhas 
externas, de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 6,58 658,00 

87 500 UN 
rúcula - unidade (pé), produtos sãos, limpos, de boa qualidade, 
sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração e 

turgescência, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

BELA 
VISTA 2,98 1.490,00 

88 500 UN 

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

n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 1,18 590,00 

89 100 Kg 
sal fino e iodado - pacote com 1 quilo,  contendo cloreto de sódio, 

iodato de potássio, anti-umectante auui, conforme legislação 
vigente. 

UNIÃO 0,89 89,00 

91 100 Kg 

vagem - pacote com 1 quilo, embalado em saco plástico de 
polietileno transparente, curta, tipo extra aa, tamanho e coloração 
uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa anormal, 

sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio ou 
transporte, de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 8,99 899,00 

95 30 Cx. chá de camomila - caixa com 10 saquinhos aproximadamente, 
prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. LEÃO 2,87 86,10 

96 30 Cx. chá de erva doce - caixa com 10 saquinhos aproximadamente, 
prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. LEÃO 2,87 86,10 

97 100 UN 

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

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

CHERMIN 1,58 158,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

  
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 357/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 220/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 67.675,50 (Sessenta e sete mil seiscentos e setenta e 
cinco reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o 
Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 Kg 

achocolatado em pó - embalagem de 1 quilo, energizado com 9 
vitaminas, produto de primeira linha, acondicionado em 

embalagem atóxica, ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite 
em pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma imitação 

de baunilha, vitaminas e sal. 

JANDAIA 9,37 937,00 

7 300 Kg 

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

alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e 

típica da variedade, os produtos deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 006/99 de 10/03/99. 

CIALHO 21,46 6.438,00 

9 1.500 Kg 

acém bovino moído - quilo, passado duas vezes no processo de 
moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco) % de gordura, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico 
transparente de polietileno, atóxico, e duas condições deverão estar 

de acordo com a  nta 3 (decreto 12486 de 20/10/78 e ma 
2244/97). 

JR 15,21 22.815,00 

16 4.000 Pct 

biscoito de maisena sem gordura trans - pacote com 400grs, 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico, 

melhorador de farinha protease (ins 1101 i) e aromatizante, contém 
glúten, massa bem assada, sem recheio e sem cobertura, cor, 

cheiro e sabor próprios, com validade mínima de 6 meses. 

LIANE 3,77 15.080,00 

25 1.000 UN 

cebolinha - maço, folhas inteirinhas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas, maço de aproximadamente 300grs (sem raízes), 

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

IN 
NATURA 1,17 1.170,00 

60 300 UN 

maionese - embalagem com 500grs, emulsão cremosa, obtida com 
ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, substâncias 

comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, amarelo 
claro, com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus 

ingredientes em perfeito estado de conservação, de acordo com a 
rdc n.º 276/2005. 

PURITY 4,47 1.341,00 

63 200 Pct 

massa para lasanha - pacote com 500grs, ingredientes: farinha de 
trigo especial, água, sal, ovos, fibra vegetal, vitamina c, beta 

caroteno equivalente a 2000-400ui de vitamina a por quilo, contém 
conservante propionato de cálcio. 

GALO 5,14 1.028,00 

64 500 UN 

milho verde em conserva - embalagem com 200grs, íntegra, 
resistente, vedado hermeticamente e limpa, embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, o produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega, registro no 

ministério da  agricultura, de acordo com a nta 31 (decreto n.º 
12.486/78). 

LAR 1,68 840,00 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 357/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 220/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 67.675,50 (Sessenta e sete mil seiscentos e setenta e 
cinco reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o 
Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 Kg 

achocolatado em pó - embalagem de 1 quilo, energizado com 9 
vitaminas, produto de primeira linha, acondicionado em 

embalagem atóxica, ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite 
em pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma imitação 

de baunilha, vitaminas e sal. 

JANDAIA 9,37 937,00 

7 300 Kg 

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

alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e 

típica da variedade, os produtos deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs n.º 006/99 de 10/03/99. 

CIALHO 21,46 6.438,00 

9 1.500 Kg 

acém bovino moído - quilo, passado duas vezes no processo de 
moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco) % de gordura, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco plástico 
transparente de polietileno, atóxico, e duas condições deverão estar 

de acordo com a  nta 3 (decreto 12486 de 20/10/78 e ma 
2244/97). 

JR 15,21 22.815,00 

16 4.000 Pct 

biscoito de maisena sem gordura trans - pacote com 400grs, 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico, 

melhorador de farinha protease (ins 1101 i) e aromatizante, contém 
glúten, massa bem assada, sem recheio e sem cobertura, cor, 

cheiro e sabor próprios, com validade mínima de 6 meses. 

LIANE 3,77 15.080,00 

25 1.000 UN 

cebolinha - maço, folhas inteirinhas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas, maço de aproximadamente 300grs (sem raízes), 

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

IN 
NATURA 1,17 1.170,00 

60 300 UN 

maionese - embalagem com 500grs, emulsão cremosa, obtida com 
ovos e óleo vegetal, com adição de condimentos, substâncias 

comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, amarelo 
claro, com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e seus 

ingredientes em perfeito estado de conservação, de acordo com a 
rdc n.º 276/2005. 

PURITY 4,47 1.341,00 

63 200 Pct 

massa para lasanha - pacote com 500grs, ingredientes: farinha de 
trigo especial, água, sal, ovos, fibra vegetal, vitamina c, beta 

caroteno equivalente a 2000-400ui de vitamina a por quilo, contém 
conservante propionato de cálcio. 

GALO 5,14 1.028,00 

64 500 UN 

milho verde em conserva - embalagem com 200grs, íntegra, 
resistente, vedado hermeticamente e limpa, embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto, o produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega, registro no 

ministério da  agricultura, de acordo com a nta 31 (decreto n.º 
12.486/78). 

LAR 1,68 840,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

65 700 Kg 

mandioca - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico de 
polietileno transparente, tipo branca/amarela, de primeira 

qualidade, raízes grandes, no grau normal de evolução no tamanho, 
sabor e cor próprio da espécie, uniforme, fresca, sem casca, 

inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior 
parte possível de terra e corpos estranhos aderente à superfície 

externa e isenta de umiade, de acordo com a resolução n.º 12/78 
da cnnpa. 

IN 
NATURA 2,95 2.065,00 

76 50 Kg 

presunto de carne suína cozido - quilo, sem capa de gordura, 
fatiado no dia da entrega, a embalagem original deve ser a vácuo 

em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas lacradas, a embalagem deverá 

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

número do registro no ministério da agricultura sif/dipoa e carimbo 
de inspeção no sif, deverá apresentar validade mínima de 30 dias a 

partir da data de entrega, pesando aproximadamente 30grs por 
fatia. 

FRIMESA 16,83 841,50 

93 4.000 Pct 

biscoito  tipo creacker integral - mínimo de 1,5grs de fibras totais 
na porção de 30grs, embalagem primária: pacote com no mínimo 

300grs e máximo 500grs, embalagem secundária: caixa de papelão 
resistente, prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data 

de entrega. 

LIANE 3,78 15.120,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 358/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 220/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.112,70 (Seis mil cento e doze reais e setenta 
centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o 
Pronto Atendimento Municipal.   
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 Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 120 UN 
amido de milho - pacote de 1 quilo, farinha feita de amido do milho, 
embalagem íntegra, devendo apresentar validade mínima de 9 meses 

da data da entrega. 
D’MILLE 

  3,90  
468,00 

20 100 Pct 

colorífico - pacote com 500grs, de acordo com as nta 02 e 85, 
constituído de mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum 

em pó ou extrato oleoso de urucum, sal e óleos comestíveis, 
aparência pó fino, cor alaranjada, validade mínima de 12 meses. 

D’MILLE 

  2,20  

220,00 

23 800 UN 

creme de leite - embalagem com no mínimo 300grs, origem animal, 
embalado em lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do produto, atender as 

exigências do ministério da agricultura e dipoa, conforme portaria 
369 de 04/09/97 e do regulamento da inspeção industrial e sanitária 
de produtos de origem animal, deverá apresentar validade mínima de 

6 meses a partir da data de entrega. 

LIDER 

  2,87  

2.296,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 400 Pct 

farinha de milho em flocos - pacote com 500grs, flocos grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacote plástico, transparente, limpo, 
não violado, resistente, a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade de produto e atender a validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução n.º 
12/78 da cnnpa. 

D’MILLE 

  1,81  

724,00 

45 200 Pct 
farinha de trigo em grão para kibe - pacote com 500grs, 

acondicionado em embalagem plástica, atóxica, de primeira 
qualidade. 

D’MILLE 
  2,46  

492,00 

47 50 UN 

fermento químico tipo em pó - embalagem com 250grs, fermento 
biológico, seco, instantâneo, composto de pirofosfato ácido de sódio, 

bicarbonato de sódio, fosfato de monocálcio, hermeticamente 
fechada, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partira da data da entrega, resolução cnnpa. 

D’MILLE 

  3,44  

172,00 

61 200 Kg 

macarrão parafuso - pacote com 1 quilo, sêmola especial, seca, com 
ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (43,2%), farinha de trigo comum enriquecida com ferro e ácido 
fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), corantes naturais urucum 

e cúrcuma, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sãs, 
limpas e de boa qualidade, deverão apresentar após o cozimento 

cortes soltos de consistência macia, porém não papa ou pegajosa, 
livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e 

vegetais, embalagem primária em saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado, validade mínima de 8 meses. 

D’MILLE 

  5,74  

1.148,00 

72 20 Pct 

orégano desidratado - pacote com 150grs, constituído de folhas 
acompanhadas ou não de pequen as unidades florais, sãs, secas e 

limpas, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto, 
o produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega na unidade, de acordo com a rdc n.º 276/2005. 

D’MILLE 

  4,34  

86,80 

77 50 UN papel filme - de pvc para uso culinário, embalagem medindo 28cm x 
30mts. 

FLEXI 
FILME   3,16  158,00 

80 30 UN 
polvilho azedo - embalagem com 500grs, proveniente do amido de 

mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre 
de matéria terrosa e vegetais. 

D’MILLE 
  2,87  

86,10 

81 30 UN 
polvilho doce - embalagem com 500grs, proveniente do amido de 

mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre 
de matéria terrosa e vegetais. 

D’MILLE 
  2,51  

75,30 

90 50 Pct sagu tipo 1 - pacote com 500grs, embalagem de plástico resistente e 
transparente, com data de fabricação e validade mínima de 6 meses. D’MILLE   3,73  186,50 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 359/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 220/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 68.830,50 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta reais e 
cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o 
Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: C & C MAIA DA SILVA CARNES LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 400 Pct 

farinha de milho em flocos - pacote com 500grs, flocos grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacote plástico, transparente, limpo, 
não violado, resistente, a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade de produto e atender a validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega, de acordo com a resolução n.º 
12/78 da cnnpa. 

D’MILLE 

  1,81  

724,00 

45 200 Pct 
farinha de trigo em grão para kibe - pacote com 500grs, 

acondicionado em embalagem plástica, atóxica, de primeira 
qualidade. 

D’MILLE 
  2,46  

492,00 

47 50 UN 

fermento químico tipo em pó - embalagem com 250grs, fermento 
biológico, seco, instantâneo, composto de pirofosfato ácido de sódio, 

bicarbonato de sódio, fosfato de monocálcio, hermeticamente 
fechada, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partira da data da entrega, resolução cnnpa. 

D’MILLE 

  3,44  

172,00 

61 200 Kg 

macarrão parafuso - pacote com 1 quilo, sêmola especial, seca, com 
ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (43,2%), farinha de trigo comum enriquecida com ferro e ácido 
fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), corantes naturais urucum 

e cúrcuma, fabricada a partir de matéria-prima selecionada, sãs, 
limpas e de boa qualidade, deverão apresentar após o cozimento 

cortes soltos de consistência macia, porém não papa ou pegajosa, 
livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e 

vegetais, embalagem primária em saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado, validade mínima de 8 meses. 

D’MILLE 

  5,74  

1.148,00 

72 20 Pct 

orégano desidratado - pacote com 150grs, constituído de folhas 
acompanhadas ou não de pequen as unidades florais, sãs, secas e 

limpas, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto, 
o produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 

data de entrega na unidade, de acordo com a rdc n.º 276/2005. 

D’MILLE 

  4,34  

86,80 

77 50 UN papel filme - de pvc para uso culinário, embalagem medindo 28cm x 
30mts. 

FLEXI 
FILME   3,16  158,00 

80 30 UN 
polvilho azedo - embalagem com 500grs, proveniente do amido de 

mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre 
de matéria terrosa e vegetais. 

D’MILLE 
  2,87  

86,10 

81 30 UN 
polvilho doce - embalagem com 500grs, proveniente do amido de 

mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre 
de matéria terrosa e vegetais. 

D’MILLE 
  2,51  

75,30 

90 50 Pct sagu tipo 1 - pacote com 500grs, embalagem de plástico resistente e 
transparente, com data de fabricação e validade mínima de 6 meses. D’MILLE   3,73  186,50 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 359/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 220/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 68.830,50 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta reais e 
cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de gêneros alimentícios para o 
Pronto Atendimento Municipal.   
Empresa: C & C MAIA DA SILVA CARNES LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

21 1.500 Kg 

carne bovina acém pedaços - pacote com 1 quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, tipo acém, cortada em 

pedaços, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
no máximo 5 (cinco)% de gordura, suas condições deverão 
estar de acordo com as normas técnicas de alimentação, 

carne de primeira qualidade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 14,40 21.600,00 

30 900 Kg 

carne bovina in natura costela minga - valor por quilo, 
separada em pacotes com 2 quilos, acondicionados em sacos 
plásticos de polietileno transparente, peça inteira, carne de 
primeira qualidade, deve conter selo de inspeção sim, sie ou 

sif, com etiqueta informando peso, data de fabricação e 
validade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 13,48 12.132,00 

31 300 Kg 

carne bovina in natura coxão mole - valor por quilo, separada 
em pacotes com 2 quilos, proveniente da parte traseira, de 

primeira qualidade, deve conter o selo de inspeção sim, sie ou 
sif, embalada em sacos plásticos de polietileno transparente, 
atóxico, com etiqueta informando peso, data de fabricação e 

validade. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 20,57 6.171,00 

32 50 UN 
charque - embalagem com 500grs, tipo carne seca traseiro 
bovino, resfriada, primeira qualidade, deve conter o selo de 

inspeção sim, sie ou sif. 

TRES LAÇOS 
SIP 2120 13,15 657,50 

49 1.000 Pct 

filé de tilápia congelado - embalagem de 500grs, o produto 
deverá ser de primeira qualidade, genuíno, congelado, 

acondicionado internamente em sacos plásticos lacrados, 
incolor, o produto deve ser registrado no órgão competente do 

ministério da agricultura, as embalagens devem estar 
íntegras, limpas, não devendo estar em contato com 

embalagens não sanitárias (jornais, papelão reciclado, 
plástico reciclado), a data de fabricação e validade do produto 
deverá estar em local visível na embalagem, assim como seu 
peso drenado, validade mínima de 6 meses, a temperatura do 
produto no momento da entrega não poderá ser superior a - 

18.ºc. 

BRAZILIAN SIF 
4482 15,07 15.070,00 

58 800 Kg 

lombo de porco - pacote com 1 quilo, congelado, limpo, 
embalado individualmente em plástico transparente e atóxico, 

acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não 
violadas, resistentes, que garantam a integridade do produto 

até o momento do consumo, a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, data de validade, quantidade do produto, número do 
registro no ministério da agricultura/dipoa/sif e carimbo de 

inspeção do sif, o produto deverá apresentar validade mínima 
de 30 dias a partir da data de entrega. 

FRIGODASKO 
SIP 0028-F 16,50 13.200,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 360/2016 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 294/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 139.316,45 (Cento e trinta e nove mil trezentos e 
dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças e serviços de 
alinhamento e balanceamento a laser em ônibus 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 Unid. Descrição Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
1 14 UN barra de direção curta LINNUS 296,00 4.144,00 
2 14 UN barra direção longa LINNUS 540,00 7.560,00 
3 22 UN terminal direção esquerdo NAKATA 79,00 1.738,00 
4 22 UN terminal de direção lado direito, novo 1ª linha. NAKATA 79,00 1.738,00 
5 22 UN cunha mola dianteira 8mm FAMA 16,75 368,50 
6 22 UN cunha mola dianteira 13mm FAMA 16,75 368,50 
7 22 UN cunha mola traseira 13mm FAMA 16,75 368,50 
8 25 UN pino de centro 12 x 8cb FAMA 7,80 195,00 
9 25 UN pino de centro 12 x 10cb FAMA 7,80 195,00 
10 25 UN pino de centro 12 x 12cb FAMA 10,60 265,00 
11 25 UN chumbo 100 gramas RANDI 4,40 110,00 
12 25 UN chumbo 150 gramas RANDI 5,30 132,50 
13 25 UN chumbo 200 gramas RANDI 7,45 186,25 
14 25 UN chumbo 250 gramas RANDI 9,60 240,00 
15 25 UN chumbo 300 gramas RANDI 9,80 245,00 
16 16 UN cruzeta 000.410.1431 SPICER 95,00 1.520,00 
17 16 UN cruzete 304.410.0031 SPICER 168,00 2.688,00 
18 14 UN garfo 336.411.0105 REI 200,00 2.800,00 
19 14 UN garfo 341.411.0205 REI 145,00 2.030,00 
20 14 UN flange 336.411.0011 REI 190,00 2.660,00 
21 14 UN flange 352.411.0211 REI 134,00 1.876,00 
22 14 UN flange 336.410.0030 REI 156,00 2.184,00 
23 14 UN flange 352.410.0130 REI 122,00 1.708,00 
24 14 UN terminal cambio REI 202,00 2.828,00 
25 14 UN ponteira 335.411.0102 REI 156,00 2.184,00 
26 14 UN ponteira 386.411.0502 REI 200,00 2.800,00 
27 14 UN ponteira 344.410.7001 REI 178,00 2.492,00 
28 14 UN ponteira deslizante 335.411.0002 REI 242,00 3.388,00 
29 14 UN ponteira deslizante 690. 411.0002 REI 212,00 2.968,00 
30 14 UN ponteira deslizante 384.410.0208 REI 339,00 4.746,00 
31 14 UN luva 344.410.0108 REI 245,00 3.430,00 
32 14 UN sanfona 335.411.0308 REI 44,00 616,00 
33 80 UN luva 384.410.0008 REI 491,00 39.280,00 
34 14 UN luva 345.410.7180 REI 44,00 616,00 
35 14 UN abraçadeiras LNG 4,90 68,60 
36 14 UN rolamento 345.410.0051 REI 63,00 882,00 
37 14 UN rolamento 354.410.0051 REI 100,00 1.400,00 
38 14 UN porca cardan 385.351.0072 LNG 18,40 257,60 
39 14 UN porca cardan 327.353.0172 LNG 27,00 378,00 
40 80 UN parafuso cardan 352.990.0401 LNG 2,30 184,00 
41 80 UN parafuso cardan 002.990.8301 LNG 3,60 288,00 
42 30 UN alinhamento de eixo dianteiro - 46,00 1.380,00 
43 30 UN balanceamento de roda dianteira lado direito - 24,00 720,00 
44 30 UN balanceamento de roda dianteira lado esquerdo - 24,00 720,00 
45 20 UN cambagem eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
46 20 UN cambagem eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
47 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
48 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
49 20 UN correção de set back eixo dianteiro - 105,00 2.100,00 
50 30 UN alinhamento eixo tração - 37,00 1.110,00 
51 20 UN colocação de sapata na tração para alinhar - 70,00 1.400,00 
52 20 UN substituir terminal de direção lado direito da barra longa - 27,00 540,00 
53 20 UN substituir terminal de direção lado esquerdo da barra longa - 27,00 540,00 
54 20 UN substituir terminal de direção da barra curta - 27,00 540,00 
55 20 UN remover barra longa da direção para endireitar - 27,00 540,00 
56 20 UN centrar roda dianteira lado direito - 32,00 640,00 
57 20 UN centrar roda dianteira lado esquerdo - 32,00 640,00 
58 20 UN serviço de alinhar cardan - 93,00 1.860,00 
59 20 UN serviço de balanceamento de cardan - 102,00 2.040,00 
60 20 UN serviço de solda de garfo cardan - 55,00 1.100,00 
61 20 UN serviço de trocar cruzeta - 37,00 740,00 
62 20 UN serviço de fechar colo cruzeta - 46,00 920,00 
63 20 UN serviço de remoção e montagem cardan - 55,00 1.100,00 
64 20 UN serviço de alinhamento de cruzetas - 60,00 1.200,00 
65 20 UN serviços de colocação de cunha em molejo para alinhar cardan - 93,00 1.860,00 
66 20 UN serviço de alinhar travessa para alinhar cardan - 158,00 3.160,00 
67 20 UN serviço de substituir rolamento cardan - 60,00 1.200,00 
68 20 UN serviço de trocar sanfona - 37,00 740,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

1 14 UN barra de direção curta LINNUS 296,00 4.144,00 
2 14 UN barra direção longa LINNUS 540,00 7.560,00 
3 22 UN terminal direção esquerdo NAKATA 79,00 1.738,00 
4 22 UN terminal de direção lado direito, novo 1ª linha. NAKATA 79,00 1.738,00 
5 22 UN cunha mola dianteira 8mm FAMA 16,75 368,50 
6 22 UN cunha mola dianteira 13mm FAMA 16,75 368,50 
7 22 UN cunha mola traseira 13mm FAMA 16,75 368,50 
8 25 UN pino de centro 12 x 8cb FAMA 7,80 195,00 
9 25 UN pino de centro 12 x 10cb FAMA 7,80 195,00 
10 25 UN pino de centro 12 x 12cb FAMA 10,60 265,00 
11 25 UN chumbo 100 gramas RANDI 4,40 110,00 
12 25 UN chumbo 150 gramas RANDI 5,30 132,50 
13 25 UN chumbo 200 gramas RANDI 7,45 186,25 
14 25 UN chumbo 250 gramas RANDI 9,60 240,00 
15 25 UN chumbo 300 gramas RANDI 9,80 245,00 
16 16 UN cruzeta 000.410.1431 SPICER 95,00 1.520,00 
17 16 UN cruzete 304.410.0031 SPICER 168,00 2.688,00 
18 14 UN garfo 336.411.0105 REI 200,00 2.800,00 
19 14 UN garfo 341.411.0205 REI 145,00 2.030,00 
20 14 UN flange 336.411.0011 REI 190,00 2.660,00 
21 14 UN flange 352.411.0211 REI 134,00 1.876,00 
22 14 UN flange 336.410.0030 REI 156,00 2.184,00 
23 14 UN flange 352.410.0130 REI 122,00 1.708,00 
24 14 UN terminal cambio REI 202,00 2.828,00 
25 14 UN ponteira 335.411.0102 REI 156,00 2.184,00 
26 14 UN ponteira 386.411.0502 REI 200,00 2.800,00 
27 14 UN ponteira 344.410.7001 REI 178,00 2.492,00 
28 14 UN ponteira deslizante 335.411.0002 REI 242,00 3.388,00 
29 14 UN ponteira deslizante 690. 411.0002 REI 212,00 2.968,00 
30 14 UN ponteira deslizante 384.410.0208 REI 339,00 4.746,00 
31 14 UN luva 344.410.0108 REI 245,00 3.430,00 
32 14 UN sanfona 335.411.0308 REI 44,00 616,00 
33 80 UN luva 384.410.0008 REI 491,00 39.280,00 
34 14 UN luva 345.410.7180 REI 44,00 616,00 
35 14 UN abraçadeiras LNG 4,90 68,60 
36 14 UN rolamento 345.410.0051 REI 63,00 882,00 
37 14 UN rolamento 354.410.0051 REI 100,00 1.400,00 
38 14 UN porca cardan 385.351.0072 LNG 18,40 257,60 
39 14 UN porca cardan 327.353.0172 LNG 27,00 378,00 
40 80 UN parafuso cardan 352.990.0401 LNG 2,30 184,00 
41 80 UN parafuso cardan 002.990.8301 LNG 3,60 288,00 
42 30 UN alinhamento de eixo dianteiro - 46,00 1.380,00 
43 30 UN balanceamento de roda dianteira lado direito - 24,00 720,00 
44 30 UN balanceamento de roda dianteira lado esquerdo - 24,00 720,00 
45 20 UN cambagem eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
46 20 UN cambagem eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
47 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado direito - 105,00 2.100,00 
48 20 UN correção da caster eixo dianteiro lado esquerdo - 105,00 2.100,00 
49 20 UN correção de set back eixo dianteiro - 105,00 2.100,00 
50 30 UN alinhamento eixo tração - 37,00 1.110,00 
51 20 UN colocação de sapata na tração para alinhar - 70,00 1.400,00 
52 20 UN substituir terminal de direção lado direito da barra longa - 27,00 540,00 
53 20 UN substituir terminal de direção lado esquerdo da barra longa - 27,00 540,00 
54 20 UN substituir terminal de direção da barra curta - 27,00 540,00 
55 20 UN remover barra longa da direção para endireitar - 27,00 540,00 
56 20 UN centrar roda dianteira lado direito - 32,00 640,00 
57 20 UN centrar roda dianteira lado esquerdo - 32,00 640,00 
58 20 UN serviço de alinhar cardan - 93,00 1.860,00 
59 20 UN serviço de balanceamento de cardan - 102,00 2.040,00 
60 20 UN serviço de solda de garfo cardan - 55,00 1.100,00 
61 20 UN serviço de trocar cruzeta - 37,00 740,00 
62 20 UN serviço de fechar colo cruzeta - 46,00 920,00 
63 20 UN serviço de remoção e montagem cardan - 55,00 1.100,00 
64 20 UN serviço de alinhamento de cruzetas - 60,00 1.200,00 
65 20 UN serviços de colocação de cunha em molejo para alinhar cardan - 93,00 1.860,00 
66 20 UN serviço de alinhar travessa para alinhar cardan - 158,00 3.160,00 
67 20 UN serviço de substituir rolamento cardan - 60,00 1.200,00 
68 20 UN serviço de trocar sanfona - 37,00 740,00 
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Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 361/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Presencial sob nº 291/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 170.050,32 (Cento e setenta mil cinquenta reais e trinta 
e dois centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço de 
recuperação e reparos em abrigos com estrutura metálica para usuários de 
transporte coletivo bem como obtenção de materiais para realização dos 
serviços.   
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

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

3 7 UN chapa de policarbonato compacto na cor bronze com 
proteção u.v de 2050x6000mm, espessura 4mm 

ORNATOS 
POLICARBONATO 2.700,00 18.900,00 

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

ORNATOS 
POLICARBONATO 1.350,00 13.500,00 

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

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

ORNATOS 
POLICARBONATO 660,00 6.600,00 

7 28 UN chapa fina a frio 3000x1200x2,00mm GERDAU 195,84 5.483,52 
8 30 UN tubo industrial 50x100mm parede 2mm barra 6mm VANZIM 130,00 3.900,00 
9 35 UN tubo insdustrial 40x60mm parede 2mm barra 6m VANZIM 76,50 2.677,50 
10 40 UN tubo industrial 100x100mm parede 2mm barra 6m VANZIM 140,00 5.600,00 
11 35 UN tubo industrial 50x30mm parede 2mm barra 6m VANZIM 62,00 2.170,00 
12 10 UN ferro chato 1.1/2"x5/16" barra 6m GERDAU 42,00 420,00 
13 25 UN cantoneira 3/4"x1/8" aluminio pre pintada barra 6m ALUMICHAPAS 40,23 1.005,75 
14 2 UN caixas rebite aluminio pop ref: 530, com 10 centos ALUMICHAPAS 128,00 256,00 
15 20 Cen arruela de inox lisa 05x3/16 JATINOX 15,33 306,60 
16 4 UN disco diamante grão tungstênio 110mm TRIANORTE 30,50 122,00 
17 20 UN tinta epoxi na cor preta 3,6 litros com catalizador BIG SOLDAS 245,00 4.900,00 
18 40 UN tubo industrial 3"x2mm barra 6m VANZIM 96,00 3.840,00 

19 1.995 H 
serviço de mão de obra (serralheiro) para consertos e 
recuperação de abrigos para usuários do transporte 

coletivo. 
BELUCO 24,80 49.476,00 

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

21 28 H serviço de jateamento de abrigo para usuários do 
transporte coletivo BELUCO 500,00 14.000,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 362/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Presencial sob nº 295/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 12.822,00 (doze mil oitocentos e vinte e dois reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção de veículos da 
SMEC.   
Empresa: S.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

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

Valor Total 
R$ 

1 6223 4 UN amortecedor dianteiro COFAP 84,00 336,00 
2 6224 4 UN amortecedor traseiro COFAP 78,00 312,00 
3 17477 4 UN disco freio HIPPER 19,00 76,00 
4 18611 2 UN jogo pastilha de freio COBREQ 16,00 32,00 
5 5243 4 UN rolamento cubo da roda dianteira FAG 29,00 116,00 
6 19844 4 UN terminal de direção DRIVE 13,00 52,00 
7 18614 2 UN filtro ar motor TECFIL 7,00 14,00 
8 23959 2 UN filtro combústivel BOSCH 8,00 16,00 
9 21801 2 UN radiador de água VALEO 102,00 204,00 
10 23893 2 UN cilindro mestre CONTROIL 51,00 102,00 
11 28463 2 UN bomba de óleo. SHADEK 65,00 130,00 
12 5231 2 UN válvula termostática MTE 17,00 34,00 
13 20672 2 UN caixa direção TRW 124,00 248,00 
14 21811 26 UN serviço mecânico EQUIPAR 13,00 338,00 
15 17039 4 UN serviço de suspensão EQUIPAR 10,00 40,00 
16 33730 28 UN amortecedor dianteiro COFAP 45,00 1.260,00 
17 33731 28 UN amortecedor traseiro COFAP 45,00 1.260,00 
18 33732 14 UN disco de freio HIPPER 27,00 378,00 
19 33733 14 UN jogo de pastilha de freio COBREQ 12,00 168,00 
20 33734 14 UN filtro de combustivel BOSCH 9,00 126,00 
21 33735 14 UN cilindro mestre CONTROIL 45,00 630,00 
22 5236 12 UN kit embreagem LUCK 90,00 1.080,00 
23 8085 14 UN jogo embuchamento IMA 81,00 1.134,00 
24 8089 20 Lt óleo de câmbio LUBRAX 7,00 140,00 
25 8517 50 Lt óleo de motor MOBIL 7,00 350,00 
26 33736 80 UN serviço mecanico EQUIPAR 17,00 1.360,00 
27 33738 56 UN serviço de suspensao EQUIPAR 14,00 784,00 
28 33740 8 UN amortecedor dianteiro COFAP 54,00 432,00 
29 33741 8 UN amortecedor traseiro COFAP 49,00 392,00 
30 33742 6 UN jogo pastilha de freio COBREQ 20,00 120,00 
31 33743 6 UN rolamento do cubo da roda dianteira INA 18,00 108,00 
32 15225 2 UN junta do cabeçote SABO 18,00 36,00 
33 28474 2 UN caixa de dire;'ao TRW 135,00 270,00 
34 8071 6 UN cabo freio de mão CABOVEL 19,00 114,00 
35 28465 2 UN reservatório d'agua. GONEL 13,00 26,00 
36 9350 6 Lt aditivo radiador - litro  901930560011 R2 7,00 42,00 
37 33744 6 Lt oleo de cambio LUBRAX 9,00 54,00 
38 33745 20 Lt oleo de motor MOBIL 9,00 180,00 
39 33737 12 UN serviços mecanicos EQUIPAR 22,00 264,00 
40 33739 4 UN servico de suspensao EQUIPAR 16,00 64,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 362/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Presencial sob nº 295/2016, homologado em 
05/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 12.822,00 (doze mil oitocentos e vinte e dois reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos para a manutenção de veículos da 
SMEC.   
Empresa: S.O PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

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

Valor Total 
R$ 

1 6223 4 UN amortecedor dianteiro COFAP 84,00 336,00 
2 6224 4 UN amortecedor traseiro COFAP 78,00 312,00 
3 17477 4 UN disco freio HIPPER 19,00 76,00 
4 18611 2 UN jogo pastilha de freio COBREQ 16,00 32,00 
5 5243 4 UN rolamento cubo da roda dianteira FAG 29,00 116,00 
6 19844 4 UN terminal de direção DRIVE 13,00 52,00 
7 18614 2 UN filtro ar motor TECFIL 7,00 14,00 
8 23959 2 UN filtro combústivel BOSCH 8,00 16,00 
9 21801 2 UN radiador de água VALEO 102,00 204,00 
10 23893 2 UN cilindro mestre CONTROIL 51,00 102,00 
11 28463 2 UN bomba de óleo. SHADEK 65,00 130,00 
12 5231 2 UN válvula termostática MTE 17,00 34,00 
13 20672 2 UN caixa direção TRW 124,00 248,00 
14 21811 26 UN serviço mecânico EQUIPAR 13,00 338,00 
15 17039 4 UN serviço de suspensão EQUIPAR 10,00 40,00 
16 33730 28 UN amortecedor dianteiro COFAP 45,00 1.260,00 
17 33731 28 UN amortecedor traseiro COFAP 45,00 1.260,00 
18 33732 14 UN disco de freio HIPPER 27,00 378,00 
19 33733 14 UN jogo de pastilha de freio COBREQ 12,00 168,00 
20 33734 14 UN filtro de combustivel BOSCH 9,00 126,00 
21 33735 14 UN cilindro mestre CONTROIL 45,00 630,00 
22 5236 12 UN kit embreagem LUCK 90,00 1.080,00 
23 8085 14 UN jogo embuchamento IMA 81,00 1.134,00 
24 8089 20 Lt óleo de câmbio LUBRAX 7,00 140,00 
25 8517 50 Lt óleo de motor MOBIL 7,00 350,00 
26 33736 80 UN serviço mecanico EQUIPAR 17,00 1.360,00 
27 33738 56 UN serviço de suspensao EQUIPAR 14,00 784,00 
28 33740 8 UN amortecedor dianteiro COFAP 54,00 432,00 
29 33741 8 UN amortecedor traseiro COFAP 49,00 392,00 
30 33742 6 UN jogo pastilha de freio COBREQ 20,00 120,00 
31 33743 6 UN rolamento do cubo da roda dianteira INA 18,00 108,00 
32 15225 2 UN junta do cabeçote SABO 18,00 36,00 
33 28474 2 UN caixa de dire;'ao TRW 135,00 270,00 
34 8071 6 UN cabo freio de mão CABOVEL 19,00 114,00 
35 28465 2 UN reservatório d'agua. GONEL 13,00 26,00 
36 9350 6 Lt aditivo radiador - litro  901930560011 R2 7,00 42,00 
37 33744 6 Lt oleo de cambio LUBRAX 9,00 54,00 
38 33745 20 Lt oleo de motor MOBIL 9,00 180,00 
39 33737 12 UN serviços mecanicos EQUIPAR 22,00 264,00 
40 33739 4 UN servico de suspensao EQUIPAR 16,00 64,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1322/2016 - 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 TRIVILIN & SILVA LTDA - ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rua Manoel Francisco Rocha, 491, CEP 
87.211-604, telefone (44) 9832-8400, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.316.525/0001-42. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 372/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de locação de palco para celebrações e apre-
sentações culturais durante as festividades natalinas. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.000,00 (sete mil reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 21/01/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Novembro 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 
372/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 509/2016, concernente a 
Contratação de serviços de locação de palco para celebrações e apresentações 
culturais durante as festividades natalinas.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa TRIVILIN & SILVA 
LTDA - ME como vencedora do item único no valor total de R$ 7.000,00 (sete 
mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de novembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1159/2016-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 disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013 
do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR, o nível do EDUCADOR INFANTIL - 30 HORAS, abaixo 
relacionado, conforme a documentação de habilitação apresentada, a partir de 
01 de dezembro de 2016.
NOME                  PROCESSO    ADMISSÃO         NÍVEL
Jaqueline Alves do N. Santos 16448/2016    09/02/2015     Nível C, Classe 1
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
de Novembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 1160/2016-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 14.117, de 07 de 
outubro de 2016,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal NOEMIA TO-
MAZ CANTARIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO - ADMISSÃO 07/02/1994, com proventos integrais, tota-
lizando o valor mensal de R$ 3.139,49 (três mil, cento e trinta e nove reais e 
quarenta e nove centavos), e o valor anual de R$ 37.673,88 (trinta e sete mil, 
seiscentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), a partir de 01 de De-
zembro 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 proven-
tos 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 ativida-
de.
 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 30 de Novembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 1161/2016-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 14.123, de 07 de 
outubro de 2016,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal MARIA DA 
CONCEIÇÃO GONÇALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ADMISSÃO 01/08/1994, com proventos in-
tegrais, totalizando o valor mensal de R$ 3.604,35 (três mil, seiscentos e quatro 
reais e trinta e cinco centavos), e o valor anual de R$ 43.252,20 (quarenta e três 
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), a partir de 01 de Dezem-
bro 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 proven-
tos 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 ativida-
de.
 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 30 de Novembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 1162/2016-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 14.818, de 21 de 
outubro de 2016,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal MARIA APA-
RECIDA CAMACHO LOPES, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
PROFESSOR ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ADMISSÃO 21/03/1988, com proventos in-
tegrais, totalizando o valor mensal de R$ 3.408,01 (três mil, quatrocentos e oito 
reais e um centavos), e o valor anual de R$ 40.896,12 (quarenta mil, oitocentos 
e noventa e seis reais e doze centavos), a partir de 01 de Dezembro de 2016.

Div. de Recursos Humanos
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  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 proven-
tos 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 ativida-
de.
 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 30 de Novembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1167/2016-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 disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, os servidores municipais abaixo rela-
cionados, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que per-
tence na sua carreira, a partir de 01 de dezembro de 2016.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
de Dezembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº 032/2016-SE/CMS.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião ordinária 
realizada em 25 de outubro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas pela 
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 de 
02/06/15.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar os Termos Aditivos com prazo de execução e vigência de 
12(doze) meses, referente aos contratos que encerarão nos meses de Dezem-
bro de 2016, Janeiro e Fevereiro de 2017, dos seguintes prestadores: Consór-
cio Público Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná – CISCENOP. 
(SUS), Clínica de Cirurgia e Videoendoscopia Cianorte S/S Ltda, Hurtado e 
Herbele S/S Ltda. ME., Instituto Mafra de Pesquisa Educação e Saúde., Instituto 
Mafra de Pesquisa Educação e Saúde – 14ª Regional de Saúde – Paranavaí, Con-
sórcio Público Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná – CISCE-
NOP. (Implantes), M.A Parisi & Cia Ltda. –EPP., Medymell – Serviços Médicos 
Ltda. ME., Lopes e Donato Ltda. ME., Fisioclínica Cianorte Eireli, Fisiofurquim 
S/S Ltda. ME.
Art. 2º Aprovar o Termo Aditivo de Vigência da Fundação Hospitalar de Saúde 
– FHISA até 30 de abril de 2017.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 28 de novembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2016 – CMC

PARTES: 

Secretaria de Saúde

Câmara de Vereadores

CAPSECI
 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Amanda Santiago Leão G - 73 4767-8 
Camila Martins Nascimento G - 34 4687-6 
Cirlene Alexandre Cizeski G - 90 3599-8 
Cleide de Fatima Dala Pedra Cadan G - 61 1298-0 
David Marcelino Lucas G - 70 823-0 
Eduardo Fernandes G - 70 826-5 
Jordana Vieira Albanês G - 64 4522-5 
José Daniel da Rocha G - 52 1303-0 
Kimie Roselys Mogami Hakamada G - 77 2331-0 
Luiz Carlos da Silva G - 46 3691-9 
Marcelo Ferreira Cazon   G - 115 3793-1 
Mario Bassos Endrice G - 36 4096-7 
Maruce Karla Bessani Salkys G - 58 3646-3 
Moises Alves da Silva Berto G - 50 4099-1 
Raquel Fernanda Regailo Biazon G - 82 3847-4 
Susy Mara da Silva G - 34 3944-6 

   
 
 
   

  
 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte 
- PR, e a empresa 
JOSÉ CARLOS DE SOUZA JÚNIOR, inscrito no CPF sob nº. 093.200.309-52, 
residente na Rua José Marcelino da Silva, 91, em Cianorte, PR.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por DIS-
PENSA Nº 037/2016.
OBJETO: Prestação de serviços elétricos (mão de obra) para a instalação de 
enfeites natalinos na sede da Câmara Municipal de Cianorte.
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.950,00 (Um mil, novecentos e cinqüenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001. 01.031.0001.2001  Manutenção dos Serviços da Câmara de Ve-
readores
3.3.90.36.99.00 Outros serviços de Pessoa Física 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 31/12/16.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 24 de novem-
bro de 2016.
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R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015

 13.270.000,00  13.270.000,00  12.384.040,98  9.550.679,62

 12.370.000,00  12.370.000,00  12.384.040,98  9.550.679,62

 6.035.000,00  6.035.000,00  4.784.586,96  3.900.168,02

 6.035.000,00  6.035.000,00  4.784.586,96  3.900.168,02

Ativo  5.990.000,00  5.990.000,00  4.749.748,59  3.874.392,81

Inativo  45.000,00  45.000,00  34.838,37  25.775,21

Pensionista  -  -  -  - 

Ativo

Inativo

Pensionista

 -  -  -  - 

 4.235.000,00  4.235.000,00  5.942.174,63  3.840.158,48

 50.000,00  50.000,00  37.780,64  30.786,08

 4.185.000,00  4.185.000,00  5.904.393,99  3.809.372,40

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 2.100.000,00  2.100.000,00  1.657.279,39  1.810.353,12

 2.100.000,00  2.100.000,00  1.656.960,10  1.808.434,84

 -  -  319,29  1.918,28

 900.000,00  900.000,00  -  - 

 900.000,00  900.000,00  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 13.930.000,00  13.930.000,00  10.961.834,26  9.892.649,25

 27.200.000,00  27.200.000,00  23.345.875,24  19.443.328,87

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREV.- RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Caixa Apos.Pensoes Serv.Pub.Mun.Cianorte-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Pessoal Militar

Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)

REPUBLICAÇÃO
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R$ 1,00

Caixa Apos.Pensoes Serv.Pub.Mun.Cianorte-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015 2016 2015

 16.765.000,00  18.585.000,00  13.297.483,78  11.047.406,64  13.267.797,68  11.019.651,79

 875.000,00  895.000,00  594.774,32  479.010,54  565.088,22  451.255,69

 855.000,00  875.000,00  591.766,42  472.468,36  562.080,32  444.713,51

 20.000,00  20.000,00  3.007,90  6.542,18  3.007,90  6.542,18

 15.890.000,00  17.690.000,00  12.702.709,46  10.568.396,10  12.702.709,46  10.568.396,10

 15.810.000,00  17.610.000,00  12.702.709,46  10.568.396,10  12.702.709,46  10.568.396,10

 12.950.000,00  14.750.000,00  10.569.190,84  8.785.558,52  10.569.190,84  8.785.558,52

 2.860.000,00  2.860.000,00  2.133.518,62  1.782.837,58  2.133.518,62  1.782.837,58

 -  -  -  -  -  - 

 80.000,00  80.000,00  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 80.000,00  80.000,00  -  -  -  - 

 130.000,00  130.000,00  80.235,53  78.909,28  80.235,53  78.909,28

 16.895.000,00  18.715.000,00  13.377.719,31  11.126.315,92  13.348.033,21  11.098.561,07

 10.305.000,00  8.485.000,00  9.969.482,18  8.317.012,95  9.997.842,03  8.344.767,80

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

ADMINISTRAÇÃO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar

Reformas

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  - 

Plano Financeiro  - 

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  - 

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro  - 

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial  - 

Outros Aportes para o RPPS  - 

Recursos para Formação de Reserva  - 

Outros Aportes para o RPPS  - 

Plano Previdenciário  - 

CAIXA                                    -  - 

BANCOS CONTA MOVIMENTO                   1.183.257,39  191.431,91

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR  10.305.000,00

PERÍODO DE REFERENCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS

2016 2015

INVESTIMENTOS                            52.690.504,63  43.689.785,65

OUTROS BENS E DIREITOS                   -  - 

REPUBLICAÇÃO
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R$ 1,00

Caixa Apos.Pensoes Serv.Pub.Mun.Cianorte-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015

 13.930.000,00  13.930.000,00  10.961.834,26  9.892.649,25

 13.930.000,00  13.930.000,00  10.961.834,26  9.892.649,25

 10.330.000,00  10.330.000,00  8.541.834,26  7.201.673,29

 10.330.000,00  10.330.000,00  8.541.834,26  7.201.673,29

Ativo  10.330.000,00  10.330.000,00  8.541.834,26  7.201.673,29

Inativo  -  -  -  - 

Pensionista  -  -  -  - 

Ativo

Inativo

Pensionista

 3.600.000,00  3.600.000,00  2.420.000,00  2.690.975,96

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 13.930.000,00  13.930.000,00  10.961.834,26  9.892.649,25

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015 2016 2015

 130.000,00  130.000,00  80.235,53  78.909,28  80.235,53  78.909,28

 130.000,00  130.000,00  80.235,53  78.909,28  80.235,53  78.909,28

 -  -  -  -  -  - 

 130.000,00  130.000,00  80.235,53  78.909,28  80.235,53  78.909,28

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições

Patronal

Pessoal Civil

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS

Pessoal Militar

Para Cobertura de Déficit Atuarial

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Superintendencia da CAPSECI, 28/Nov/2016, 15h e 11m.

              _______________________________     _______________________________     _______________________________             

              Luiz Fernando Russo de Oliveira     Giovana Sayuri Medeiros Hirata             EDUARDO FERNANDES                    

                Contador - CRC/PR 053610/O-7        Superintendente da CAPSECI              Coordenador da UCI                    

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

ADMINISTRAÇÃO (XII)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

REPUBLICAÇÃO

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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