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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 202/17

 Abre crédito adicional especial autorizado pela Lei Municipal nº 
4.942/17, de 18 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), que passará a fazer parte do orçamento vi-
gente sob a seguinte classificação:
05.09.0412200041.080. Aquisição de Terrenos
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis (Fonte 3000)................................R$400.000,00
 Total.............................................................................R$400.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes de: 
I.Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2016, 
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, na seguinte fonte: 
000Recursos Ordinários Livres.....................................................R$400.000,00
 Total I.............................................................................R$400.000,00
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 203/17
 Abre crédito adicional especial autorizado pela Lei Municipal nº 
4.943/17, de 18 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
8.843,47 (oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), 
que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:
05.00. Secretaria de Finanças
05.03. Divisão de Tesouraria
05.03.288460000.003. Indenizações e Restituições 
3.3.30.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3825)........................R$8.843,47
 Total..................................................................................R$8.843,47

Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 
2016, conforme definido no art. 43, § 1°, I da Lei n° 4.320/64, na fonte seguinte 
fonte:
 825 – SEAB/CONVÊNIO 145/2013-Programa de Apoio ao Manejo 
e Fertilidade do Solo............................................................................R$8.843,47
 Total..................................................................................R$8.843,47
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.945, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa e dá outras providências.
  A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa como 
órgão permanente, paritário, deliberativo, formulador e controlador das políti-
cas públicas e ações voltadas para a pessoa idosa no âmbito do Município de 
Cianorte.
Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa:
I – zelar pela implantação, implementação, defesa e promoção dos direitos da 
pessoa idosa;
II – elaborar sugestões, objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à Política 
Municipal da Pessoa Idosa;
III – propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações muni-
cipais destinadas à pessoa idosa, zelando pela sua execução;
IV – cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes à pessoa 
idosa, sobretudo a Lei Federal nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, a Lei Federal 
nº 10.741, de 01 outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) e as leis de competência 
municipal e estadual;
V – denunciar à autoridade competente e ao Ministério Público o descumpri-
mento de qualquer um dos dispositivos legais elencados no inciso anterior;
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VI – receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e re-
clamações sobre ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa e exigir das 
instâncias competentes medidas efetivas de proteção e reparação;
VII – propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas 
voltados para a promoção, proteção, a defesa dos direitos e melhoria da qualida-
de de vida da pessoa idosa;
VIII – elaborar e aprovar o plano de ação e aplicação dos recursos oriundos do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa, bem como acompanhar e fiscalizar sua utili-
zação e avaliar os resultados;
IX – elaborar seu regimento interno;
X – participar ativamente da elaboração das peças orçamentárias municipais: 
Plano Plurianual (PPA) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), assegurando a inclusão de dotação orçamentária compatível 
com as necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cum-
primento;
XI – divulgar os direitos das pessoas e idosas, bem como os mecanismos que 
asseguram tais direitos; 
XII – convocar e promover as conferências de direitos da pessoa idosa em con-
formidade com o Conselho Nacional de Direitos do Idoso (CNDI);
XIII – realizar outras ações que considerar necessário à proteção do direito da 
pessoa idosa.
Art. 3º. Aos membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa será 
facilitado o acesso aos diversos setores da administração pública, especialmente 
aos programas prestados à população idosa, a fim de possibilitar a apresentação 
de sugestões, propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada área 
de interesse da pessoa idosa.
Art. 4º. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa é composto de forma 
paritária entre o poder público municipal e a sociedade civil, e será constituído:
I – por 5 (cinco) representantes de dos órgãos governamentais indicados a se-
guir:
a) um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e respectivo 
suplente;
b) um representante da Secretaria Municipal de Saúde de e respectivo suplente;
c) um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e respectivo 
suplente;
d) um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e respectivo 
suplente;
e) um representante da Procuradoria Jurídica e respectivo suplente.
II – por 5 (cinco) representantes de entidades não governamentais, representan-
tes da sociedade civil atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou 
ao atendimento da pessoa idosa, legalmente constituída e em regular funciona-
mento há mais de 01 (um) ano, sendo eleitos para preenchimento das seguintes 
vagas:
a) 2 (dois) representantes de organização de grupo ou movimento da pessoa 
idosa, devidamente legalizada e em atividade, com respectivos suplentes;
c) 3 (três) representantes de outras entidades que comprovem possuir políticas 
explícitas permanentes de atendimento e promoção dos direitos da pessoa idosa, 
com respectivos suplentes.
§ 1º. Todos os membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e 
seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, respeitadas 
as indicações previstas nesta Lei.
§ 2º. Os membros do Conselho terão um mandato de dois anos, podendo ser 
reconduzidos por um mandato de igual período, enquanto no desempenho das 
funções ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados.
§ 3º. O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu representante, 
que poderá ser substituído, a qualquer tempo, mediante nova indicação do re-
presentado.
§ 4º. As entidades não governamentais serão eleitas em fórum próprio, especial-
mente convocado para este fim.
§ 5º. Caberá às entidades eleitas a indicação de seus representantes ao Conselho 
Municipal, para nomeação, no prazo de 20 (vinte) dias após a realização do 
Fórum que as elegeu, sob pena de substituição por entidade suplente, conforme 
ordem decrescente de votação.
Art. 5º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa serão escolhidos, mediante votação, dentre os seus membros, por 
maioria absoluta, devendo haver, no que tange à Presidência e à Vice-Presidên-
cia, uma alternância entre as entidades governamentais e não-governamentais a 
cada novo mandato.
§ 1º. O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa sub-
stituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos, e, em caso de ocorrên-
cia simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida pelo conselheiro 
mais idoso.
§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa poderá 
convidar para participar reuniões ordinárias e extraordinárias membros dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público, além de 
pessoas de notória especialização em assuntos de interesse da pessoa idosa.
Art. 5º. Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na 
sessão plenária, excetuando o Presidente que também exercerá o voto de qua-
lidade.
Art. 6º. A função do membro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Ido-

sa não será remunerada e seu exercício será considerado de relevante interesse 
público.
Art. 7º. As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal 
de Direitos da Pessoa Idosa perderão essa condição quando ocorrer uma das 
seguintes situações:
I – extinção de sua base territorial de atuação no Município;
II – irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que tor-
nem incompatível a sua representação no Conselho;
III – aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente 
comprovada.
Art. 8º. Perderá o mandato o Conselheiro que:
I – desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação;
II – faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa;
III – apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão segu-
inte à de sua recepção na Secretaria do Conselho;
IV – apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
V – for condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.
Art. 9º. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho 
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão substituídos pelos suplentes, auto-
maticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos. 
Art. 10. Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros faltosos de-
verão ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta inter-
calada.
Art. 11. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa reunir-se-á men-
salmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, por convocação do seu 
Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. 
Art. 12. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa instituirá seus atos por 
meio da resolução aprovada pela maioria de seus membros.
Art. 13. As sessões do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão 
públicas.
Art. 14. A Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionará o apoio 
técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de 
Direitos da Pessoa Idosa.
Art. 15. Os recursos financeiros para implantação e manutenção do Conselho 
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão previstos nas peças orçamentárias 
do Município, possuindo datações próprias.
CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, de duração indetermi-
nada e natureza contábil, que será gerido sob a orientação e controle do Conse-
lho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e permanecerá vinculado à Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, objetivando criar condições financeiras e 
gerência dos recursos destinados às ações de proteção ao idoso.
Art. 17. O Fundo Municipal da Pessoa Idosa constitui-se de:
I – dotações a ele consignadas no orçamento do Município para a assistência 
social voltada ao idoso;
II – doações de entidades governamentais nacionais e internacionais voltadas 
para o atendimento dos direitos do idoso;
III – doações de pessoas físicas e jurídicas;
IV – legados;
V – contribuições e auxílios voluntários;
VI – rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de ca-
pitais;
VII – produto de venda de materiais e publicações em eventos realizados;
VIII – recursos provenientes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 
e do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa;
IX – outros recursos que lhe forem destinados;
X – valores decorrentes de multas por condenação em ações civis ou imposições 
de penalidades administrativas previstas em Lei Federal.
Art. 18. O Fundo será administrado pelo Presidente do Conselho Municipal de 
Direitos da Pessoa Idosa em conjunto com o Tesoureiro, ficando responsável 
pela prestação de contas e apresentação de balanços, na forma estabelecida em 
Regulamento Interno, sob a fiscalização do Ministério Público e do Poder Le-
gislativo.
Art. 19. Compete ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa:
I – registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferi-
dos em benefícios do idoso pelo Estado ou União;
II – registrar os recursos captados pelo Município através de Convênios ou por 
doações ao Fundo;
III – manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito no 
Município, nos termos das Resoluções do Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa;
IV – liberar os recursos a serem aplicados em benefício dos idosos, nos termos 
das Resoluções do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa;
V – administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos 
direitos do idoso, segundo as Resoluções do Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa;
VI – prestar contas bimestralmente ao Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa Idosa, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público e às entidades gover-
namentais das quais tenha recebido dotação, subvenções ou auxílios e apresentar 
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o balanço anual a ser publicado na imprensa local.
Art. 20. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a expedir Decreto para 
regulamentação deste Capítulo.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
 Art. 21. Os membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa 
Idosa que estiverem exercendo suas atividades sob égide da Lei Municipal nº 
2.236, de 21 de março de 2002, concluirão seus mandatos pelo período no qual 
foram nomeados, passando a observar, para tanto, as disposições contidas na 
presente Lei.
Art. 22. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa elaborará o seu regi-
mento interno, no prazo máximo de sessenta dias a contar da data da publicação 
da presente Lei, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente publicado 
pela imprensa oficial.
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, das atribuições de seus membros, 
entre outros assuntos.
 Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Ficam revogadas as Leis Municipais nº 2.236, de 21 de março de 2002 
e Lei Municipal nº 4.882, de 23 de maio de 2017.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.946, DE 18 DEZEMBRO DE 2018
Desafeta imóveis que especifica e autoriza a alienação, e dá outras providências.
  A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
Art. 1º. Fica desafetada a Quadra nº 01, situada no Loteamento “Residencial Ma-
noel Ruiz”, no perímetro urbano do Distrito de São Lourenço, neste município 
e comarca de Cianorte, com área de 2.178,54 metros quadrados, objeto da ma-
trícula nº 29.274 do Registro de Imóveis – 2º Ofício da Comarca de Cianorte, 
com os limites e confrontações descritos na matrícula do imóvel.
 Art. 2º. Fica desafetada a Data nº 18, da Quadra nº 09 do Lotea-
mento “Residencial Delgado”, situado no perímetro urbano do Distrito de São 
Lourenço, neste município e comarca de Cianorte, com área de 9.985,14 metros 
quadrados, objeto da matrícula nº 30.900 do Registro de Imóveis – 2º Ofício da 
Comarca de Cianorte, com os limites e confrontações descritos na matrícula do 
imóvel.
 Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à alienação dos 
lotes de terras oriundos das subdivisões das áreas especificadas nos artigos 1º e 
2º desta Lei, mediante avaliação prévia e licitação, na modalidade de concorrên-
cia pública, nos termos do inciso I, do art. 100 da Lei Orgânica.
Parágrafo único. Os recursos de capital angariados a partir da venda da subdi-
visão do referido lote deverão ser aplicados em obras de infraestrutura, preferen-
cialmente em pavimentação asfáltica e/ou recape.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

L     E     I     Nº     4.942/17
Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, por 
seus representantes legais, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanci-
ona a seguinte
  L E I
 Art. 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no 
valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que passará a fazer parte do 
orçamento vigente sob a seguinte classificação:
05.09.0412200041.080. Aquisição de Terrenos
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis (Fonte 3000)..............................R$400.000,00
 Total..............................................................................R$400.000,00
 Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os 
recursos, em igual importância, provenientes de: 
I.Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2016, 
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, na seguinte fonte: 
000Recursos Ordinários Livres.....................................................R$400.000,00
 Total I...........................................................................R$400.000,00
 Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.Paço Municipal 
Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

L     E     I     Nº     4.943/17
Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
  L E I
 Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 8.843,47 (oito mil, oitocentos e quarenta e três reais 
e quarenta e sete centavos), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob 
a seguinte classificação:
05.00. Secretaria de Finanças
05.03. Divisão de Tesouraria
05.03.288460000.003. Indenizações e Restituições 
3.3.30.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3825).........................R$8.843,47
 Total..................................................................................R$8.843,47
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos 
provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exer-
cício de 2016, conforme definido no art. 43, § 1°, I da Lei n° 4.320/64, na fonte 
seguinte fonte:
 825 – SEAB/CONVÊNIO 145/2013-Programa de Apoio ao Manejo 
e Fertilidade do Solo...........................................................................R$8.843,47
 Total..................................................................................R$8.843,47
 Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 308/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 16 de 
Janeiro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 
com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de marcenaria com fornecimento de material necessário 
para a fabricação e instalação de mobiliário sob medida para o quartel do Corpo 
de Bombeiros de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Dezembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO
DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 756/2014 FIR-
MADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E LEPAVI CONSTRUÇÕES 
LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
10/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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:
Lepavi Construções LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5570, Sala 704, Centro Comer-
cial São Bento, Zona 01, Município de Maringá, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 73.448.664/0001-91, telefone (44) 3028-0257, neste ato representada pelo 
Sr. Giuseppe Leggi Junior, residente e domiciliado no Município de Marin-
gá, portador da Cédula de Identidade nº 3.012.874-5 e inscrito no CPF/MF nº 
527.682.799-00.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e vi-
gência para 01/03/2018.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de dezembro de 2017.

             Giuseppe Leggi Junior                        Claudemir Romero Bongiorno
                Lepavi Construções Ltda                             Prefeito 
        Contratada                                         Contratante

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1401/2017 - 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  JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Cirene, 164, Jardim Macedo, na ci-
dade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP 14.091-100, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 13.190.225/0001-08.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 265/2017.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente através do Convê-
nio nº 013/2015 – AFAI.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.108,71 (Sete mil cento e oito reais e setenta e um centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1447/2017 - 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 MINERAÇÃO SÃO TOMÉ LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Indianópolis, S/nº, Gleba 
Jaracatiá, CEP 87220-000, na cidade de São Tomé, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ sob nº 09.193.560/0001-84.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 137/2017.
OBJETO: Aquisição de barras de ferro, chapas de fibrocimento, lajotas, tijolos, 
madeiras de várias medidas, areia, pedra, pedrisco e demais materiais correlatos 
para a manutenção e conservação de edificações públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 15.350,00 
(Quinze mil trezentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1467/2017 - 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 GL COMERCIAL EIRELI - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Concórdia, Estado de Santa 
Catarina, à Rua Tancredo de Almeida Neves 5025, bairro São Cristovão, CEP 
89.711-690, inscrita no CNPJ sob nº 23.921.664/0001-99. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 01/2017.
OBJETO: Aquisição de câmaras de ar, protetores e pneus para automóveis e 
equipamentos rodoviários da secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
190.248,00 (Cento e noventa mil duzentos e quarenta e oito reais).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1474/2017 - 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 O. M. LEAL RESTAURANTE LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ipiranga, 612, Centro, CEP 
87200-254, telefone (44) 3629-7800, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.912.063/0001-99.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 98/2017.
OBJETO: Contratação de Serviço de Alimentação (Almoço e Jantar) para aten-
dimento de pessoas envolvidas em solenidades ou eventos oficiais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 1.917,00 (Um 
mil novecentos e dezessete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de dezembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 946/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA 
REGENTE EIRELI - EPP ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MO-
DALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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:
CONSTRUTORA REGENTE EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Av. São Domingos, 1678, Vila Morangueira, na cidade de 
Maringá, estado do Paraná, CEP 87.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
06.042.662/0001-00, fone (44)3246-5279, Email: artur@crengenharia.com.br, 
neste ato representada pelo seu sócio administrador, o Sr. Artur Rogério Tunes 
Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.384.881-4/SP e do CPF nº 
120.939.748-00, residente e domiciliado em Maringá/PR.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução até 
28/02/2018.
Cláusula Segunda:
2.1 Em virtude de alterações nos serviços inicialmente previstos diminui-se do 
contrato o valor de R$ 19.651,55 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e um 
reais e cinquenta e cinco centavos).
2.2 O contrato passa a ter o valor acumulado de R$ 217.357,53 (duzentos e 
dezessete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de dezembro de 2017.

     Artur Rogério Tunes Silva                             Claudemir Romero Bongiorno
CONSTRUTORA REGENTE EIRELI - EPP                       Prefeito
Contratada                                                                           Contratante 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1401/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA JENIFER JESSICA 
AZEVEDO - ME ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDA-
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 265/2017.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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:
JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Cirene, 164, Jardim Macedo, na cidade de Ribeirão Preto, estado 
de São Paulo, CEP 14.091-100, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.190.225/0001-
08, telefone (16) 3964-6484/99332-7337, Email: superdiversos@hotmail.com.
br ;neste ato representada por sua proprietária, a Sra. Jenifer Jessica Azevedo, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 42.290.620-7 SSP/SP e do CPF nº 
313.237.048-76, residente e domiciliado em Ribeirão Preto/SP.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e vi-
gência até 31/12/2017.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
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trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de dezembro de 2017.
            Jenifer Jessica Azevedo                         Claudemir Romero Bongiorno
   JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME                             Prefeito
 Contratada                                           Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E  CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMU-
NICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ – CISCENOP, 
ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
14/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NORO-
ESTE DO PARANÁ - CISCENOP, inscrita no CNPJ sob nº 01.178.931/0001-
47, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Praça da República, 
71, CEP 87.200-000, telefone (44) 3018-4200, neste ato representado por An-
dreia Lemos Goulart Fancelli, RG nº 63234940 e CPF nº 006.384.699-37.
Cláusula Primeira:
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução para 
31/05/2018 e o de vigência para 14/07/2018.
1.2 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 774.364,15 (setecentos e setenta 
e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos). O contrato 
passa a vigorar com valor acumulado de R$ 4.491.312,07 (quatro milhões, qu-
atrocentos e noventa e um mil trezentos e doze reais e sete centavos).
Cláusula Segunda:
08.03.10.303.0009.2.053 Atenção de média e alta complexidade ambulatorial 
337239 - Fonte 496.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de dezembro de 2017.

Andreia Lemos Goulart Fancelli Claudemir Romero Bongiorno
 CISCENOP                           Prefeito Municipal
 Contratada                               Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 946/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA 
REGENTE EIRELI - EPP ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MO-
DALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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:
CONSTRUTORA REGENTE EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Av. São Domingos, 1678, Vila Morangueira, na cidade de 
Maringá, estado do Paraná, CEP 87.040-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
06.042.662/0001-00, fone (44)3246-5279, Email: artur@crengenharia.com.br, 
neste ato representada pelo seu sócio administrador, o Sr. Artur Rogério Tunes 
Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.384.881-4/SP e do CPF nº 
120.939.748-00, residente e domiciliado em Maringá/PR.
Cláusula Primeira:
2.1 Em virtude de alterações nos serviços inicialmente previstos acrescenta-se 
ao contrato o valor de R$ 25.537,67 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e sete 
reais e sessenta e sete centavos).
2.2 O contrato passa a ter o valor acumulado de R$ 242.895,20 (duzentos e qua-
renta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
13.06.08.244.0019.1.092 Outras edificações 4.4.90.51 – Fonte 3000.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de dezembro de 2017.

     Artur Rogério Tunes Silva                                  Claudemir Romero Bongiorno
CONSTRUTORA REGENTE EIRELI - EPP                      Prefeito
Contratada                                                                           Contratante  

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTER-
MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP 
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBI-
LIDADE Nº 15/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NORO-
ESTE DO PARANÁ - CISCENOP, inscrita no CNPJ sob nº 01.178.931/0001-
47, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Praça da República, 
71, CEP 87.200-000, telefone (44) 3018-4200, neste ato representado por An-
dreia Lemos Goulart Fancelli, RG nº 63234940 e CPF nº 006.384.699-37.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) a ser despendido até 31/12/2017, com fulcro no §1, do Art. 
65 da Lei Nº 8.666/93.
Cláusula Segunda:
Prorroga-se o prazo de execução para 31/05/2018 e o de vigência para 
14/07/2018, acrescentando ao contrato o valor de R$ 1.375.000,00 (um milhão 
e trezentos e setenta e cinco mil reais), passando o contrato a ter o valor acu-
mulado de R$ 10.175.000,00 (dez milhões e cento e setenta e cinco mil reais).
Cláusula Terceira:
Dotação orçamentária: 
08.01.10.303.0009.2.045 – Outros serviços de terceiros PJ 337239 fonte 303 
(2017).
08.03.10.303.0009.2.053 - Outros serviços de terceiros PJ 337239 fonte 303 
(2018).
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de dezembro de 2017.
    Andreia Lemos Goulart Fancelli Claudemir Romero Bongiorno
 CISCENOP                                Prefeito Municipal
 Contratada                                        Contratante

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CI-
ANORTE E COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR, 
ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 08/2017.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR, sociedade de 
economia mista estadual, concessionária dos serviços públicos de água e esgoto, 
com sede em Curitiba - PR, na Rua Engenheiros Rebouças, n.º 1376, inscrita no 
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), ficando o contrato com o valor total de R$ 727.728,43 (se-
tecentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e três cen-
tavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
09.03.12.365.0011.2.066 – Manut. Dos Centros de Educação Infantil (Rec. 
Complementares) – Fonte 103 (2259).
09.06.13.392.0015.2.071 – Atividades Culturais – Fonte 0 (2261).
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de dezembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

Contratante
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 61/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 252.373,35 (Duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e 
setenta e três reais e trinta e cinco centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - 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 
Valor 
Total 

1 197 UN 

agenda diária, referente ao ano vigente, com no mínimo 80 
páginas, capa dura, com espiral, calendário, espaço para 

anotações pessoais, índice telefônico, marcador de páginas, 
medidas aproximadas de 19x15x2cm. unidade. 

TILIBRA 15,73 3.098,81 

2 2 UN 
agenda, capa dura, um dia por página exceto sábado e domingo. 
medidas aproximadas 145 x 210 mm. com aproximadamente 352 

páginas. 
TILIBRA 12,98 25,96 

15 260 UN bloco lembrete com adesivo reposicionável, com 100 folhas; 
tamanho: 76x102 mm, colorido. JOCAR 2,27 590,20 

16 130 JG bloco para bingo, com 100 folhas cada. dimensões aproximadas: 
11 x 10,1 cm. FREE 1,73 224,90 

20 90 Pct bolas de isopor, 75 mm, pacote com 25 unidades. TERMOTEC 12,55 1.129,50 

22 103 Cx. 

borracha branca, n.º 40, macia e suave, aplicável sobre diversos 
tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite, apaga 
lápis e lapiseira, no tamanho 33x23x8mm. 10/15gr, caixa com 

40 unidades. 

JOCAR 5,44 560,32 

24 52 UN 

borracha com personagens decorados, de ótima apagabilidade, 
livre de pvc, suave e macia, resistente a dobra, não quebra a 

facilidade, ideal para apagar escrita a lápis e a lapiseira, medidas 
aproximadas 5,4 x 2,4 x 1 cm. 

CIS 1,93 100,36 

25 20 Cx. 
caderno brochura tipo caligrafia, capa flexivel, 40 folhas 

pautadas, capa e contracapa gramatura 90 g/m², com medidas 
minimas de 145 x 200 mm, caixa com 240 unidades. 

PANAMERICANA 198,99 3.979,80 

26 10 Cx. 
caderno brochura tipo desenho, 40 folhas, capa e contracapa 

gramatura 250 g/m², com medidas minimas de 140 x 200 mm, 
caixa com 240 unidades 

PANAMERICANA 206,50 2.065,00 

27 10 Cx. 
caderno brochura tipo quadriculado (10 x 10 mm), capa flexivel, 
48 folhas, capa e contracapa gramatura 90 g/m², com medidas 

minimas de 140 x 200 mm, caixa com 240 unidades. 
PANAMERICANA 233,87 2.338,70 

29 50 Cx. 
caderno brochura, capa dura, 96 folhas pautadas, capa e 

contracapa gramatura 697 g/m², com medidas minimas de 275 x 
200 mm, caixa com 60 unidades. 

PANAMERICANA 125,97 6.298,50 

30 50 Cx. 
caderno brochura, capa flexivel, 48 folhas pautadas, capa e 

contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 140 x 
200 mm, caixa com 240 unidades 

PANAMERICANA 185,94 9.297,00 

31 60 Cx. 
caderno brochura, capa flexivel, 96 folhas pautadas, capa e 

contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 145 x 
200 mm, caixa com 120 unidades. 

PANAMERICANA 176,13 10.567,80 

33 80 UN 
caderno espiral tipo desenho, capa dura, 96 folhas, capa e 

contracapa gramatura 772 g/m², com medidas minimas de 275 x 
200 mm. 

PANAMERICANA 5,40 432,00 

35 45 UN 
caderno espiral tipo universitário, capa dura, 10 matérias, 200 
folhas pautadas, capa e contracapa gramatura 772g/m², com 

medidas minimas de 270 x 220 mm. 
PANAMERICANA 6,88 309,60 

36 10 UN 
caderno espiral tipo universitário, capa dura, 12 matérias, 240 
folhas pautadas, capa e contracapa gramatura 772g/m², com 

medidas minimas de 270 x 220 mm. 
PANAMERICANA 8,98 89,80 

38 203 UN 

calculadora, digital, portátil, capacidade 08 (oito) dígitos, com as 
04 (quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, 

correção parcial e total, inversão de sinais, memória, bateria à luz 
solar, display grande, inclinação no visor, com pilha, dimensões 

aproximadas: 12 x 10 x 2 cm. 

SHENG 12,00 2.436,00 

39 66 Cx. 
caneta esferografica 0.7, na cor azul, preto e vermelho, com grip 
emborrachado, ponta de aço e retratil, corpo transparente, grip e 

clip coloridos, caixa com 12 unidades. 
PILOT 53,50 3.531,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

54 153 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 2/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,39 824,67 

55 58 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 3/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,79 335,82 

56 133 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 4/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,79 770,07 

57 33 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 6/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
OFFICE 5,79 191,07 

60 345 UN 

cola bastão 20 gramas, em tubo plástico, não tóxica, base 
giratória, formato cilíndrico, composição: máximo de 65% de 
água e mínimo de 14% vinilpirrolidinona, tampa hermética, 

unidade. 

JOCAR 0,82 282,90 

61 121 Cx. 

cola branca escolar, liquida, formato em tubo, com bico dosador, 
lavável, material adesivo a base de p.v.a. aplicação em papel, 
embalagem com no mínimo 40g. não tóxica. não escorre, não 

enruga o papel quando aplicada, caixa com 12 unidades. 

SM 8,98 1.086,58 

62 155 tb 

cola branca escolar, liquida, formato em tubo, com bico dosador, 
lavável, material adesivo a base de p.v.a. aplicação em papel, 
tubo com 1 quilo. não tóxica. não escorre, não enruga o papel 

quando aplicada. 

PIRATININGA 5,91 916,05 

72 19 rl elástico do tipo rolete, na cor preta, 12/2, rolo com 100 metros. VPA 5,97 113,43 

76 25 Cx. envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas 
aproximadas de 260 mm x 360 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 46,98 1.174,50 

77 64 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 114 mm x 229 mm, caixa com 1000 unidades. SCRITY 46,35 2.966,40 

78 51 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 32,95 1.680,45 

79 37 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 229 mm x 324 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 44,65 1.652,05 

80 25 Cx. envelope de correspondência em papel branco, com medidas 
aproximadas de 310 mm x 410 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 84,68 2.117,00 

81 21 Cx. envelope de correspondência em papel kraft, com medidas 
aproximadas de 162 mm x 229 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 18,98 398,58 

82 21 Cx. envelope de correspondência em papel kraft, com medidas 
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 25,98 545,58 

83 23 Cx. envelope de correspondência em papel kraft, com medidas 
aproximadas de 229 mm x 324 mm, caixa com 250 unidades. SCRITY 31,79 731,17 

86 81 Cx. 
estilete largo, com trava, lâmina retrátil, corpo em material 

plástico, comprimento aproximado de 150mm, lâmina larga de 
18mm, aplicação em escritório, caixa com 12 unidades. 

MASTER 10,98 889,38 

87 2 UN 

estilete largo, lâmina 18mm. corpo metálico reforçado com 
revestimento emborrachado,botão de ajuste com sistema de 
travamento automático da lâmina. comprimento: 165 mm. 

largura: 18 mm 

MASTER 2,43 4,86 

89 17 rl etiqueta adesiva de preço, medidas aproximadas de 16 x 25 mm, 
rolo com 500 unidades. FLEX 2,34 39,78 

91 26 Cx. 

etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos arredondados, 
dimensões da etiqueta 26mmx15mm, distribuídas em folha no 

formato a4, com adesivo permanente, para impressão em sistema 
ink jet, laser ou copiadora. caixa com 3150 etiquetas. 

COLAC 9,79 254,54 

94 51 Cx. 
etiqueta em formulário contínuo, para impressora matricial, 

papel com adesivo acrílico permanente, medidas de 
70x23,4x2cm. caixa com 12000 etiquetas. 

COLAC 97,55 4.975,05 

95 60 Crt etiquetas escolares. com desenhos infantis, contendo nome, 
matéria e série, cartela com 10 unidades. VPA 2,09 125,40 

97 150 UN extrator de grampo tipo espátula em aço inoxidável, dim 150x 15 
mm. boa qualidade. CARBRINK 0,72 108,00 

98 157 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas 

de 19mm x 50m, pacote com 06 rolos. 
ADELBRAS 12,19 1.913,83 

99 120 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas 

de 25mm x 50m, pacote com 06 rolos. 
ADELBRAS 17,46 2.095,20 

100 55 Pct 
fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso em papel crepe e 
adesivo a base de borracha e resina; rolo com medidas minimas 

de 48mm x 50m, pacote com 4 rolos. 
ADELBRAS 21,86 1.202,30 

104 140 Pct 
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropilento 
bi-orientado e adesivo acrilico a base d'água; rolo com medidas 

minimas de 48mm x 45 m, pacote com 06 unidades. 
ADELBRAS 10,98 1.537,20 

105 90 rl fita de cetim, em rolo, 22mm x 10m, cores diversas VPA 3,96 356,40 

106 70 rl fita decorativa de gorgurão, em rolo, tipo bandeira (cor verde e 
amarela), 22mm x 10m, material em poliéster e polipropileno. VPA 3,66 256,20 

107 70 UN 
fita métrica, para uso doméstico com marcação especial para 

alfaiate, composição de 95% poliéster e 5% fibra de vidro, 
tamanho de 1,50m. unidade. 

VPA 2,12 148,40 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

109 80 rl fitilho, em rolo, 05mm x 50m, material em polipropileno e 
polietileno, cores variadas VPA 0,98 78,40 

110 515 FL folha de eva com gliter e atoalhado, dimensões aproximadas: 40 
cm x 50 cm, ótima qualidade, cores variadas. EVA 3,98 2.049,70 

111 315 FL folha de eva estampado, dimensões aproximadas: 40 cm x 50 cm, 
ótima qualidade, cores variadas. EVA 2,19 689,85 

113 50 UN giz branco antialérgico, caixa com 40 caixinhas de 50 unidades, 
peso aproximado de 200g, ótima qualidade PIRATININGA 51,59 2.579,50 

114 40 UN giz colorido antialérgico, caixa com 40 caixinhas de 50 unidades,  
peso aproximado de 200g, ótima qualidade PIRATININGA 68,27 2.730,80 

116 210 Pte gliter, pote com no minimo 3,5 gramas, cores variadas, material 
polivinila, aspecto: partículas metalizadas extrafinas. HONEY 0,39 81,90 

119 38 UN 

grampeador de mesa 23/13 (9/14), tamanho grande, estrutura 
metálica, base para fechamento do grampo, capacidade de carga 
mínima 01 pente de 100 grampos 23/13, ótima qualidade, com 

capacidade para grampear até 100 folhas. 

CIS 39,88 1.515,44 

120 336 UN 

grampeador de mesa 26/6, tamanho médio, corpo em aço 
escovado, apoio anatômico emborrachado, capacidade para 

grampear ate 30 folhas de papel 75 gr/m2, comprimento mínimo 
11,0 cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo 
com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de 

carga mínima 01 pente de 100 grampos 26/6. 

CIS 17,46 5.866,56 

125 434 Cx. grampo para grampeador tamanho 26/6 em metal galvanizado, 
pentes com no minimo 100 grampos, caixa com 5000 unidades. JOCAR 2,59 1.124,06 

127 167 Cx. 
grampo, para pasta tipo trilho encadernador 80mm, material aço 
niquelado, com tratamento anti-ferrugem, tipo lingueta, aplicação 

pasta, com 195mm comprimento, caixa com 50 unidades. 
JOCAR 6,09 1.017,03 

128 17 UN 
índice telefônico, divisão de a à z, capa em papelão e papel 
couché, folhas internas papel offset 75g/m². mínimo de 94 

páginas, dimensões aproximadas de 148 x 210 mm. 
TILIBRA 16,47 279,99 

144 117 UN 

livro protocolo de correspondência, com especificações minimas 
de: capa dura (700 gr/m²), revestimento da capa papel offset 

120g/m² folhas internas papel offset 63g/m², numerado, 
dimensões aproximadas 210x150mm, com 100 folhas. 

SD 6,16 720,72 

146 360 UN 

massa de modelar caixa com 12 cores, textura extra macia, 
excelente consistência, baixa oleosidade, cores vivas e miscíveis, 

produto a base de amido, atóxico, dimensões aproximadas 
10,5x16,8x1,4cm (axlxp), peso aproximado 210g. 

ACRILEX 2,14 770,40 

148 178 UN 
organizador de mesa triplo, em material acrílico, na cor fumê, 

espaço para acomodar canetas, lembretes e clips, medidas 
aproximadas de 37x25x3cm (cxlxa). unidade. 

ACRIMET 13,90 2.474,20 

149 22 Cx. 
papel a3, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 75, 

comprimento 420, largura 297, resma com 500 folhas, caixa com 
5 resmas. 

C.MAX 47,39 1.042,58 

153 12 Cx. 

papel a4, reciclado, resma de 500 folhas, medidas aproximadas 
210 mm x 297 mm, aplicação impressora laser e jato tinta, 

gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 e iso14001, 
caixa com 10 resmas. 

PAPER 179,78 2.157,36 

156 300 Cx. 

papel a5, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor 
branca, medidas aproximadas 210 mm x 148 mm, aplicação 

impressora laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as 
normas iso9001 e iso14001,  caixa com 10 resmas. 

C.MAX 113,99 34.197,00 

160 31 UN papel contact transparente em bobina de 25m com 50cm de 
largura, otima qualidade. POLIFIX 33,15 1.027,65 

163 17 RES 

papel ofício 9 com medidas minimas de 215 x 315 mm, na cor 
branca, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda 

as normas iso9001 e iso14001, para aplicação em impressora 
laser e jato de tinta, resma com 500 folhas. 

PAPER 19,87 337,79 

166 160 FL papel tipo camurça, medidas aproximadas de 38 x 60 cm, cores 
variadas, ótima qualidade. RST 0,54 86,40 

167 140 FL papel tipo cartão (cartolina americana), medidas aproximadas de 
40 x 60 cm, cores variadas, ótima qualidade. RST 0,61 85,40 

168 70 FL papel tipo color set, dimensões aproximadas 50 x 65 cm, cor 
preta, otima qualidade. RST 0,49 34,30 

170 530 FL papel tipo crepom, medidas aproximadas de 45 cm x 2 m, cores 
variadas, ótima qualidade RST 0,64 339,20 

171 60 FL papel tipo manteiga com medidas aproximadas de 40 x 60 cm, 
cores variadas. RST 0,47 28,20 

172 10 UN papel tipo nacarado diversas cores, dimensão 70x90cm. RST 3,98 39,80 

177 60 UN 
pasta catálogo na cor preta, capa em material de papelão 

revestida em pvc, com medidas aproximadas de 350 x 240 mm, 
com 10 sacos plásticos. 

DAC 4,46 267,60 

187 1.160 UN 
pasta de plástico com grampo trilho de plástico, tamanho ofício, 
em material polipropileno, diversas cores, medidas aproximadas 

de  330 x 240 mm. 
POLLYBRAS 1,75 2.030,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

192 94 Cx. 

pastas suspensas, em fibra marmorizada e plastificada, cor 
marrom, fabricada em papel cartão 350 g, dimensões 235 x 360 

mm, prendedor macho e fêmea em plástico, visor em plástico 
transparente e etiqueta para identificação, com 06 (seis) posições 
para alojamento do visor, ponteiras para arquivamento em metal 

com acabamento em ilhós nas extremidades superiores, 
terminais das extremidades em plástico reforçado, caixa com 50 

unidades. 

POLLYBRAS 83,39 7.838,66 

197 280 Pct pilha alcalina, palito aaa, 1,5v. pacote com quatro pilhas. ELGIN 4,77 1.335,60 

218 180 UN régua de plástico, com escala de 20cm, graduação em 
centímetros e milímetros, na cor cristal. unidade. VALEU 0,45 81,00 

231 110 Pct elástico, material látex, cor amarela, tamanho número 18, 
aplicação escritório, pacote com 100 gramas. REIZ 1,76 193,60 

234 559 Cx. 

papel a4, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor 
branca, medidas aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação 

impressora laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as 
normas iso9001 e iso14001,  caixa com 10 resmas. 

MAX 137,59 76.912,81 

235* 186 Cx. 

papel a4, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor 
branca, medidas aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação 

impressora laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as 
normas iso9001 e iso14001,  caixa com 10 resmas (reservado 

cota). 

MAX 137,59 25.591,74 

Total geral de R$ 252.373,35 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 62/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 31.686,95 (Trinta e um mil seiscentos e oitenta e seis reais 
e noventa e cinco centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: SUELEN CRISTINA PROVENCI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 48 Cx. alfinete, cabeca esferica, coloridos, caixa com 50 unidades. BRW 2,19 105,12 
12 510 UN bateria cr2032, 3v, de lítio, em formato de botão. unidade. ELGIN 1,80 918,00 

14 210 UN bloco lembrete com adesivo reposicionavel, com 100 folhas, 
tamanho: 38x51mm cor: amarelo. LYKE 0,94 197,40 

47 167 UN 

caneta hidrográfica, canetinhas coloridas, ponta fina, aplicação 
papéis em geral, não tóxico, solúvel em água, formato do corpo 

cilíndrico e da cor da tinta, tampa plástica ventilada. embalagem 
contendo 24 cores. 

LYKE 5,99 1.000,33 

49 29 Cx. 
caneta marcadora, para escrita em cd e diversas superfícies, com 
ponta de poliéster de diâmetro 1.0 mm, cor preta e azul, gravado 

no corpo a marca do fabricante, caixa com 12 unidades. 
LYKE 13,95 404,55 

101 103 rl fita adesiva dupla face com adesivo a base d'água, rolo com 
medidas minimas de 12mm x 30m DELFIX 2,90 298,70 

130 11 Cx. lâmina para estilete estreito, material aço galvanizado, tipo 
descartável, largura da lâmina 9mm. caixa com 10 . BRW 1,45 15,95 

147 50 Cx. 

material dourado, caixa de madeira com 611 peças em madeira, 
sendo 500 cubos de 1 x 1 cm que representam as unidades, 100 

barras de 10 x 1 cm que representam as dezenas, 10 placas de 10 
x 10 cm que representam as centenas e 1 cubo de 10 x 10 x 10 cm 

que representa o milhar. 

CARIMBRAS 53,00 2.650,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

196 120 UN 

perfurador metálico, médio, para dois furos simultâneos com 
capacidade para perfurar no mínimo 20 folhas de papel 75g/m2, 

dimensões mínimas 100x120x70 mm, em chapa de aço norma sae 
1010/20 (base, alavanca, suporte), fosfatizada, pintura 

eletrostática, na cor preta. 

LYKE 12,90 1.548,00 

212 55 UN 

porta fita adesiva, medidas aproximadas 190 x 95 x 130. lâmina 
em aço inoxidável com corte especial e corpo injetado em 

poliestireno, base antiderrapante, cor preto. capacidade para fitas: 
12x33, 12x50, 12x65, 19x50, 19x65, 20x50 e 25x50. 

LYKE 19,80 1.089,00 

213 2.158 UN prancheta ofício, medidas aproximadas 23 x 33 x 3 cm, material 
poliestireno, na cor fumê ou cristal, pegador de metal grande. WALEU 9,90 21.364,20 

214 52 Cx. prendedor de papel, 5/8 - 41 mm. capacidade 120 folhas. cor 
preto. caixa com 12 unidades. BRW 9,90 514,80 

219 470 UN 
régua em material plástico incolor, graduada em 30 cm, 

subdivisão em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 
mm de largura. 

WALEU 0,52 244,40 

222 12 UN 
suporte para fita adesiva, para fita pequena e grande, desing 
moderno, linhas arredondadas, com lâmina de corte em aço 
inoxidável, encaixe lateral da fita, medidas 13,5x8,5x22cm 

LYKE 10,40 124,80 

224 142 UN tesoura grande para uso geral, em aço inóx, tamanho aproximado 
de 20 cm, com cabo emborrachado. LYKE 7,35 1.043,70 

232 300 UN fita adesiva, transparente, em polipropileno, largura de 12mm, 
comprimento de no mínimo de 30 m, unidade. DELFIX 0,56 168,00 

Total geral de R$ 31.686,95 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 63/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 67.619,01 (Sessenta e sete mil seiscentos e dezenove reais e 
um centavo). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO 
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 

Valor 
Total 

4 255 UN 

almofada para carimbo, tamanho nº 3, caixa em resina 
termoplastica, tampa de metal, almofada de feltro revestida de 

tecido, tinta à base d'agua, com medidas minimas de 6,7 x 11,0 
cm, cores variadas (azul, preta, vermelha e verde). 

MASTERPRINT 5,20 1.326,00 

5 156 UN 
apagador para quadro branco, corpo em material plástico de alta 

resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. 
unidade. 

CARBRINK 2,00 312,00 

7 41 Cx. apontador com deposito, composição: depósito em resina 
termoplástica e lamina de aço temperado, caixa com 24 unidades LEO&LEO 14,95 612,95 

9 79 Cx. 
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 

140 g/m²; medidas aproximadas do arquivo montado: 355 x 250 
x 135 mm, ótima qualidade, caixa com 50 unidades. 

SAMPA 75,00 5.925,00 

10 84 Cx. 
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 

140 g/m²; medidas aproximadas do arquivo montado: 410 x 295 
x 175 mm, ótima qualidade, caixa com 50 unidades. 

SAMPA 120,00 10.080,00 

13 1.650 Pct bexiga, lisa, nº 07, cores variadas, pacote com 50 unidades. JOY 1,20 1.980,00 

21 34 Cx. 
borracha branca com capa plástica, alta qualidade, livre de pvc e 
atóxica. medidas aproximadas: 4,2 x 2,1 x 1,1 cm, caixa com 24 

unidades. 
MASTERPRINT 10,90 370,60 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

23 402 UN 

borracha branca, plástica, tipo vinil, livre de pvc, capa plástica 
protetora em formato ergonômico, que mantém a borracha limpa 

por mais tempo, facilitando também seu manuseio quando já 
estiver em tamanho menor, atóxica, medidas aproximadas de 

4,2x2,95x1,4cm. unidade. 

MASTERPRINT 0,45 180,90 

32 30 Cx. 
caderno espiral tipo desenho, capa dura, 48 folhas com margem 

milimetrada, capa e contracapa gramatura 772 g/m², com 
medidas minimas de 270 x 200 mm, caixa com 100 unidades. 

FORONI 410,00 12.300,00 

42 248 Cx. 

caneta esferográfica, escrita grossa, tinta  azul, corpo em material 
plástico transparente sextavado, tampa ventilada, comprimento 

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

mm, esfera em tungstênio. caixa com 50 unidades 

TIP 18,50 4.588,00 

43 93 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  preta, corpo em 
material plastico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plastico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstenio, caixa com 50 
unidades. 

TIP 18,50 1.720,50 

44 83 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  vermelha, corpo em 
material plastico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plastico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstenio, caixa com 50 
unidades. 

TIP 18,50 1.535,50 

45 35 Cx. 

caneta esferografica, escrita grossa, tinta  verde, corpo em 
material plastico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140 mm, com um orificio lateral, 
gravado no corpo a marca do fabricante. carga: tubo plastico 

aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstenio, caixa com 50 
unidades. 

TIP 18,50 647,50 

48 229 Cx. 

caneta marca texto, multiuso, ponta chanfrada de feltro com 2 
medidas de traço: para sublinhar e marcar, á base de água, tinta 

superflourescente, maior intensidade garantindo melhor 
desempenho, pode ser usada sobre impressão, fax e fotocópia, 

com tampa antiasfixiante, cores variadas, caixa com 12 unidades. 

LYKE 9,50 2.175,50 

51 85 Pct 

capa para encadernação fabricada em laminado de polipropileno 
na espessura aproximada de 0,30 mm, preto fosco, material pp, 

tamanho a4, medidas aproximadas de 210 x 297 mm, pacote com 
100 unidades. 

PLASTIVISA 20,00 1.700,00 

52 85 Pct 

capa para encadernação fabricada em laminado de polipropileno 
na espessura aproximada de 0,30 mm, transparente, material pp, 
tamanho a4, medidas aproximadas de 210 x 297 mm, pacote com 

100 unidades. 

PLASTIVISA 23,00 1.955,00 

58 83 Cx. 
clips galvanizado para papel numero 8/0, em aço niquelado, com 
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem: 

caixa com 500g. 
NEW 5,95 493,85 

63 205 Cx. 
cola colorida, utilizada em trabalhos escolares e artesanais, não 

tóxica, brilho intenso, embalagem com bico aplicador. caixa 
contendo 6 cores com no minimo 23 gramas cada. 

PIRATININGA 0,70 143,50 

64 150 UN cola gliter 35 gramas, lavável, não tóxica, cores diversas, 
aplicação papel, papel cartão, eva e cartolina, ótima qualidade. PIRATININGA 0,90 135,00 

65 37 Pct cola quente, bastão de 30cm, diâmetro de no minimo 11mm, 
pacote de 1kg. RENDICOLA 20,22 748,14 

66 35 Pct cola quente, bastão de 30cm, diâmetro de no minimo 7mm, 
pacote de 1kg. RENDICOLA 20,00 700,00 

67 230 UN 

corretivo em fita, corrige a seco, formato ergonômico, excelente 
aderência, ideal para o uso sobre todos os tipos de papéis, 

produto atóxico, tampa protetora, medidas minimas de 4mm x 
6m, embalagem transparente, unidade. 

MASTERPRINT 1,90 437,00 

73 33 Pct elástico, material látex, cor amarela, tamanho número 18, 
aplicação escritório, pacote com 1 kg. RED BOR 16,00 528,00 

74 17 Cx. envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas 
aproximadas de 176 mm x 250 mm, caixa com 250 unidades. IPECOL 38,00 646,00 

75 15 Cx. envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas 
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades. IPECOL 35,00 525,00 

85 37 Cx. 

estilete estreito, com trava, lâmina retrátil, corpo em material 
plástico, comprimento aproximado de 130mm, lâmina com no 
mínimo 9mm de largura, aplicação em escritório, caixa com 12 

unidades. 

MASTERPRINT 8,20 303,40 

92 26 Cx. 

etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos retos, dimensões da 
etiqueta 25,4mmx63,5mm, distribuídas em folha no formato a4, 

com adesivo permanente, para impressão em sistema ink jet, 
laser ou copiadora. caixa com 825 etiquetas. 

CLAMAR 8,95 232,70 

93 26 Cx. 

etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos retos, dimensões da 
etiqueta 38,1mmx21,2mm, distribuídas em folha no formato a4, 

com adesivo permanente, para impressão em sistema ink jet, 
laser ou copiadora. caixa com 1625 etiquetas. 

CLAMAR 9,00 234,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

115 260 UN 

giz de cera, resistente a queda, cores vivas, não suja as mãos, 
formato anatômico, fabricado em material cera plástica com 

corante atóxico, bastão longo, espessura grossa, ótima qualidade, 
caixa com 12 unidades. 

PIRATININGA 1,48 384,80 

117 41 tb grafite para lapiseira 0,5 mm, 2b, comprimento 60 mm, tubo com 
12 minas. ADECK 0,42 17,22 

118 30 tb grafite para lapiseira 0,7 mm, 2b, comprimento 60 mm, tubo com 
12 minas. ADECK 0,42 12,60 

126 122 Pct grampo trilho alongado de plástico (romeu e julieta), para 200 
folhas, cor transparente cristal, pacote contém 50 jogos. BACCHI 7,00 854,00 

154 10 Cx. grampo grampeador, tamanho 23/13, material metal, tratamento 
superficial niquelado, embalagem caixa com 1000 unidades. BACCHI 4,00 40,00 

179 100 UN 
pasta de papel cartão duplex, gramatura aproximada de 250 
g/m², com aba e elastico, medidas aproximadas de 230 x 330 

mm, cores variadas. 
ICL 1,40 140,00 

180 30 UN 
pasta de papel cartão duplex, gramatura aproximada de 250 

g/m², sem aba, com grampo trilho, medidas aproximadas de 230 
x 330 mm, cores variadas. 

ICL 0,95 28,50 

181 190 UN pasta de plástico com abas e elástico, em material polipropileno, 
tamanho oficio, com medidas aproximadas de 235 x 350 mm. POLIBRAS 1,95 370,50 

182 40 UN pasta de plástico tipo polionda, tamanho aproximado de 335 x 
250 x 20 mm, cores variadas, com elástico. POLIBRAS 1,80 72,00 

183 20 UN pasta de plástico tipo polionda, tamanho aproximado de 335 x 
250 x 60 mm, cores variadas, com elástico. POLIBRAS 2,90 58,00 

184 40 UN 
pasta de plástico com aba e elástico no tamanho ofício, em 

material de polipropileno, com medidas aproximadas de 232 x 
332 mm, na cor cristal ou fume. 

POLIBRAS 1,90 76,00 

185 1.110 UN 
pasta de plastico com aba e elástico, em material polipropileno, 
atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 30 mm, na cor 

fume ou cristal. 
POLIBRAS 2,00 2.220,00 

186 110 UN 
pasta de plastico com aba e elástico, tamanho oficio, material de 
polipropileno, atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 20 

mm, na cor cristal ou fume. 
POLIBRAS 1,60 176,00 

194 23 Cx. percevejo aço latonado dourado, 9 mm, caixa com 100 unidades BRW 1,45 33,35 
198 260 Pct pilha alcalina, tamanho médio c, 1,5v. pacote com duas pilhas. ELGIN 8,00 2.080,00 

199 255 Pct pilha alcalina, tamanho pequeno aa, 1,5v. pacote com quatro 
pilhas. ELGIN 4,70 1.198,50 

207 63 Cx. 
pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta 

especial, não recarregável, nas cores azul, preto, vermelho e 
verde, caixa com 12 unidades. 

LYKE 15,00 945,00 

211 145 UN 
porta clips em poliestireno, com uma tira magnética na borda do 
recipiente, cores diversas, dimensões aproximadas 50 x 50 x 75 

mm. 
RADEX 5,50 797,50 

226 210 Cx. 
tinta guache colorido, caixa com 6 potes plásticos com 15ml cada, 

composição: resina, água, pigmentos, carga e conservante tipo 
benzotiazol. não tóxica. solúvel em água. 

PIRATININGA 2,00 420,00 

227 120 UN tinta guache soluvel em agua, lavavel, atoxico, 19x5cm, 250ml, 
nas cores amarela, azul, vermelha, branca e preta. PIRATININGA 2,60 312,00 

228 38 Cx. 
tinta para carimbo a base d’água, nas cores: azul, preta, vermelha 
e verde, embalagem com aproximadamente 42ml, pode ser usada 

em todo tipo de almofada, caixa com 12 unidades. 
RADEX 33,50 1.273,00 

229 10 UN tinta para pincel atômico nas cores: azul, preto, vermelho e verde, 
embalagem com 37ml RADEX 2,00 20,00 

230 250 UN tinta para pintura a dedo, cores variadas, embalagem com 37ml PIRATININGA 0,60 150,00 

233 740 Pct 

papel a4, material papel alcalino, cores variadas, medidas 
aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação impressora laser e 
jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as normas iso9001 e 

iso14001,  pacote com 100 folhas. 

COPIMAX 4,60 3.404,00 

Total geral de R$ 67.619,01 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 64/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017.  

 

Valor Homologado: R$ 60.491,33 (Sessenta mil quatrocentos e noventa e um reais 
e trinta e três centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA 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 

Valor 
Total 

6 100 UN apagador para quadro negro, corpo em madeira e feltro, 
dimensões mínimas de 150 x 60 x 35 mm, com porta giz. SOUZA 2,40 240,00 

8 51 Cx. 
apontador de lápis, manual, portátil, com 01 entrada, em 

material ferro, tipo escolar, sem depósito, tamanho médio, caixa 
com 24 unidades. 

LEO 14,10 719,10 

17 30 Cx. bobina para máquina de calcular, papel branco acetinado, 
dimensões de 60 mm x 30 m, caixa com 30 unidades. ROTER 43,90 1.317,00 

37 60 Pct 

caderno espiral, capa flexivel, 96 folhas pautadas, capa e 
contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 140 x 

200 mm, com espiral metal na cor prata, pacote com 10 
unidades. 

PANAMERICANA 22,00 1.320,00 

40 55 Cx. 
caneta esferográfica escrita fina (0,7mm), tinta à base de óleo, 
cor azul, ponta em aço inox com protetor de metal,  caixa com 

12 unidades 
BIC 18,48 1.016,40 

41 35 Cx. 
caneta esferográfica escrita fina (0,7mm), tinta à base de óleo, 
cor preta, ponta em aço inox com protetor de metal,  caixa com 

12 unidades 
BIC 18,51 647,85 

46 182 UN 

caneta hidrografica contendo 12 cores, ponta 2,2 mm, corpo 
arredondado estojo cartão.  atóxico, lavável. tampa ventilada e 

anti-asfixiante. dimensões aproximadas (cm) axlxp: 18x14x1cm. 
peso do produto 90 gr. 

LEO 2,39 434,98 

50 32 Cx. 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita 
em acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à 

água, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades. 
BRW 19,98 639,36 

68 101 Cx. 
corretivo liquido, material base d agua, secagem rapida, 

apresentacao frasco, aplicacao papel comum, volume 18ml, com 
pincel espalhador, ótima qualidade; caixa com 12 unidades. 

NEW 9,18 927,18 

69 150 UN corretivo liquido, modelo caneta com ponta metalica fina e corpo 
flexivel, com no minimo 7 ml de corretivo liquido. MASTER 1,64 246,00 

88 20 UN estojo escolar em couro sintético, diversas cores, unissex, 
fechamento com zíper. dimensão aproximada 7 x 5 x 22 cm. BOZ 4,67 93,40 

90 11 rl etiqueta adesiva redonda para codificação, medida aproximada 
de 12mm de diâmetro, cores diversas, rolo com 1000 unidades FLEX 9,59 105,49 

102 53 Pct 
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropilento 
bi-orientado e adesivo acrilico a base d'água; rolo com medidas 

minimas de 12mm x 40 m, pacote com 20 rolos. 
FITPEL 10,98 581,94 

103 50 Pct 
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropilento 
bi-orientado e adesivo acrilico a base d'água; rolo com medidas 

minimas de 25mm x 50 m, pacote com 06 rolos. 
FITPEL 8,00 400,00 

112 650 FL folha de eva lisa, dimensões aproximadas: 60 cm x 40 cm x 2 
mm, ótima qualidade, cores variadas. EVA 0,95 617,50 

129 1.010 Pct 
lacre tipo escada, fabricado em polipropileno de alta resistência, 
numerado sequencialmente, com 16cm de comprimento total, 

cor vermelha, pacote com 100 unidades. 
AFE 14,37 14.513,70 

132 15 Cx. 

lápis borracha com formulação de alta qualidade, livre de pvc, 
excelente desempenho ao apagar e atóxica, ideal para apagar 
tinta de caneta esferográfica, diâmetro carga 4 mm, formato 

corpo cilíndrico, diâmetro corpo 8 mm, comprimento total 175 
mm, caixa com 12 unidades. 

FABER 
CASTELL 27,80 417,00 

133 80 UN 
lápis de cor bastão longo, sextavado, ótima qualidade, caixa 
com 12 unidades. contendo kit com 2 lápis preto sextavado, 

uma borracha, um apontador em madeira reflorestada. 
LEO 5,98 478,40 

135 65 Cx. 

lápis de cor com 24 cores, corpo em madeira na cor da mina, 
formato hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem 

emendas, mina centralizada, medindo 7x175 mm, com marca 
do fabricante gravada no corpo do lápis, caixa com 24 lápis. 

LEO 10,38 674,70 

136 100 UN 
lápis decorado com desenhos infantis, com grafite preto hb nº 2, 

formato redondo, máxima resistência e maciez, medidas 
aproximadas ( axlxp): 17,5 x 0,7 x 0,7 cm. 

LEO 0,55 55,00 

137 5 UN lápis preto 6b. ideal para desenhar e fazer esboços, formato 
sextavado, embalagem com 12 unidades. 

FABER 
CASTELL 26,40 132,00 

138 127 Cx. 

lápis preto, de grafite hb, nº 02, corpo em madeira, formato 
cilíndrico e hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem 

emendas, medindo no minimo 7 x 175 mm, com marca do 
fabricante gravada no corpo do lápis. caixa com 144 unidades. 

LEO 27,20 3.454,40 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

139 21 Cx. lapiseira 0,5 mm, com corpo emborrachado, borracha no topo, 
diversas cores. caixa com 12 unidades. CIS 41,52 871,92 

140 21 Cx. lapiseira 0,7 mm, com corpo emborrachado, borracha no topo, 
diversas cores. caixa com 12 unidades. CIS 41,52 871,92 

145 90 Pct 
marcador de paginas autoadesivo, bloco com 40 folhas, nas 

cores: verde, amarelo, rosa, azul e laranja, com medidas 
aproximadas de 2 x 6 x 1 cm, pacote com 5 blocos. 

LEO 5,48 493,20 

150 57 Pct papel a4 de dobradura, medidas aproximadas 297 x 210 mm, 
otima qualidade, cores variadas, pacote com 100 folhas. MAX 17,44 994,08 

151 70 Pct 
papel a4 tipo casca de ovo, medidas aproximadas de 297 x 210 

mm, gramatura de 180 g/m², cores variadas, pacote com 50 
folhas. 

OFF 9,30 651,00 

152 150 Pct papel a4 tipo opaline, dimensões minimas de 297 x 210 mm, 
gramatura 180 g/m², na cor branca, pacote com 50 folhas. OFF 8,27 1.240,50 

157 10 Pct 
papel almaço tamanho aproximado de 275 x 200 mm, 56 g/m²,  

pautado, margens vermelhas e linhas azuis, pacote com 400 
folhas. 

PANAMERICANA 22,68 226,80 

159 15 UN papel contact colorido liso em bobina de 10m com 50cm de 
largura, cores variadas, otima qualidade. POLIFIX 35,85 537,75 

178 50 UN 
pasta catálogo na cor preta, capa em material de papelão 

revestida em pvc, com medidas aproximadas de 350 x 255 mm, 
com 50 sacos plásticos. 

ACP 8,32 416,00 

188 65 Pct 
pasta em l em polipropileno flexivel, tamanho a4, com medidas 

aproximadas de 220 mm x 305 mm, na cor fume ou cristal, 
pacote com 10 unidades. 

ALAPLASTICOS 5,18 336,70 

189 84 Cx. 
pasta molha dedo, embalagem com 12 gramas, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e papel moeda, caixa com 
12 embalagens. 

KAZ 15,98 1.342,32 

190 272 UN 
pasta sanfonada, em material plástico, tamanho ofício, medidas 
aproximadas de 380x250x20mm, com 12 divisórias, cor fumê. 

unidade. 
JOCAR 12,98 3.530,56 

191 125 UN 

pasta suspensa plástica, com hastes já colocada, com etiqueta e 
visor para identificação, feita de material 100% plástico, leve, 
atóxico, e resistente. formato ofício. transparente. embalagem 

com 5 unidades. dimensão aproximada 360 x 245 mm. 
transparente. 

DELLO 16,98 2.122,50 

193 244 UN 
pen drive com capacidade de 08 gb, leitura: 10mb/s, gravação: 
5mb/s, com tampa de desing giratório compacto, garantia de 

cinco anos do fabricante. 
SD 17,95 4.379,80 

195 63 UN 

perfurador metalico, grande, para dois furos simultaneos com 
capacidade para perfurar no minimo 40 folhas de papel 

75g/m2, bandeja com porta para retirada das aparas de papel 
com 15 cm, transporte, em chapa de aco norma sae 1010/20 

(base, alavanca, suporte), fosfatizada, pintura eletrostatica, com 
trava para transporte, na cor preta. 

JOCAR 24,98 1.573,74 

200 320 UN 
pincel atômico em material plastico, 1100p, escrita grossa, 

recarregável, com tinta a base de álcool nas cores: azul, preto, 
vermelho e verde. 

PILOT 2,99 956,80 

201 50 UN pincel atômico em material plastico, 850, recarregável, com 
tinta a base de álcool nas cores: azul, preto, vermelho e verde. LEO 1,29 64,50 

202 40 Pct pincel nº 06, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 11,94 477,60 

203 40 Pct pincel nº 08, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 13,55 542,00 

204 40 Pct pincel nº 10, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 13,69 547,60 

205 100 Pct pincel nº 12, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 16,06 1.606,00 

206 101 Pct pincel nº 14, chato, com cerdas sinteticas, cabo amarelo de 
madeira, com virola de aluminio, pacote com 12 unidades. LEO 18,29 1.847,29 

208 37 UN 
pistola para cola quente profissional, aplicador térmico 

profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo 
termoplástico com diâmetro de 11 mm a 12 mm. 

CLASSE 13,05 482,85 

209 35 UN 
pistola para cola quente profissional, aplicador térmico 

profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo 
termoplástico com diâmetro pequeno. 

CLASSE 8,90 311,50 

210 55 rl plástico transparente para encapar, liso, rolo com 25 m de 
comprimento e 45 cm de largura aproximadamente. GR 17,76 976,80 

215 16 UN quadro para aviso, em mateiral de cortiça 0,60 x 0,90 m, com 
moldura de aluminio. SOUZA 59,40 950,40 

216 23 UN 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, 
com moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 

aproximadas de 40x60cm. unidade. 
SOUZA 33,18 763,14 

217 31 UN 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, 
com moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 

aproximadas de 80x100cm. unidade. 
SOUZA 55,78 1.729,18 

223 61 UN tesoura de picotar diferentes contornos, 16cm, lâmina em aço 
inox,  ótima qualidade, unidade LEO 4,60 280,60 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

225 322 UN 
tesoura pequena, tipo escolar, sem ponta, em aço inóx, pontas 

arredondodas, cabo em material plástico, primeira linha, 
tamanho aproximado de 13 cm. 

LEO 1,04 334,88 

Total geral de R$ 60.491,33 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 65/2017 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 07/2017, homologado em 
22/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 40.917,17 (Quarenta mil novecentos e dezessete reais e 
dezessete centavos). 
Objeto Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e 
correlatos.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

19 90 Pct bolas de isopor, 50 mm, pacote com 50 unidades. DOPOL 13,70 1.233,00 

34 30 Pct 
caderno espiral tipo universitario, capa dura, 1 matéria, 96 

folhas pautadas, capa e contracapa gramatura 772 g/m², com 
medidas minimas de 270 x 200 mm, pacote com 10 unidades. 

PANAMERICANA 44,90 1.347,00 

131 11 Cx. lâmina para estilete largo, material aço galvanizado, tipo 
descartável, largura da lâmina 18mm. caixa com 10 . JOCAR 2,50 27,50 

134 110 Cx. lápis de cor bastão longo, triangular, grosso (jumbo), cx. com 12 
cores. JOCAR 10,00 1.100,00 

155 112 Cx. 

papel a4, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cores 
variadas, medidas aproximadas 210 mm x 297 mm, aplicação 

impressora laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as 
normas iso9001 e iso14001,  caixa com 10 resmas. 

PRESTIGE 149,00 16.688,00 

169 150 FL papel tipo color set, medidas aproximadas de 50 x 65 cm, cores 
variadas exceto a preta, ótima qualidade VMP 0,62 93,00 

173 110 FL papel tipo seda, medidas aproximadas de 48 x 60 cm, 18 g/m², 
cores variadas, ótima qualidade. VMP 0,13 14,30 

174 97 UN 

papeleira tripla (organizador de mesa), com posição fixa e com 
movimentação de ambas as partes para um melhor manuseio, 

em acrílico, na cor fumê, com anti-derrapante e anti-danificador 
na parte inferior, com medidas aproximadas de 37 x 26,5 x 19,5 

cm. 

WALEU 32,21 3.124,37 

175 130 Cx. 

pasta arquivo, registrador tipo az, em papelão prensado, 
dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), 
com variação de +/- 10 por cento, protetor metálico nas bordas 
da parte inferior, fecho metálico com alavanca de acionamento 
para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, 

prendedor em material plástico de boa resistência, orifício de 
manuseio revestido de material plástico e janela para 

identificação no dorso, caixa com 20 unidades. 

FRAMA 133,00 17.290,00 

Total geral de R$ 40.917,17 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 66/2017 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 11/2017, homologado em 
23/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada para 
arbitragem das competições municipais realizadas pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: G P RAMOS & FERREIRA S/S 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 

1 200 UN 
arbitragem de jogos de futebol suíço. (sendo a equipe de arbitragem composta 

por 02 árbitros e 01 mesário). 
R$ 150,00 

R$ 
30.000,00 

2 80 UN diárias de arbitragem - jogos escolares fase municipal. R$ 110,00 R$ 8.800,00 

3 80 UN diárias de arbitragem - jogos bom de bola fase municipal. R$ 130,00 
R$ 

10.400,00 
Total geral de R$ 49.200,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 67/2017 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 10/2017, homologado em 
27/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 17.250,00 (Dezessete mil duzentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos utilizados na 
manutenção da Iluminação de vias públicas - Acervo Público.  
Empresa: WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 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 
Valor 
Total 

1 500 UN 

lâmpada vapor de sódio potência 150w, base e-40, corrente da lâmpada 
1,80(a), fluxo luminoso igual ou superior a 15000 lm, eficiência 

luminosa 103,1 (lm/w), temperatura da cor 2000(k), vida média igual 
ou superior a 32000hrs, tensão 220v 

PSAN 
modelo 
SAN-T 
150W 

R$ 16,50 R$ 
8.250,00 

2 500 UN 

lâmpada vapor de sódio potência 250w, tubular, base e-40, corrente da 
lâmpada 3,00(a), fluxo luminoso igual ou superior a 27.000lm, 

eficiência luminosa 110,7 (lm/w), temperatura da cor 2000(k), vida 
média igual ou superior a 32.000 hrs, tensão 220v 

PSAN 
modelo 
SAN-T 
250W 

R$ 18,00 R$ 
9.000,00 

Total geral de R$ 17.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Março de 2017.  

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 68/2017 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 10/2017, homologado em 
27/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 56.127,00 (Cinquenta e seis mil cento e vinte e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos utilizados na 
manutenção da Iluminação de vias públicas - Acervo Público.  
Empresa: VIOTO, ROCHA & 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 

Valor 
Total 

3 200 UN 

reator vapor sódio 150w/220v, com enrolamento em cobre, com sua 
carcaça em chapa galvanizada, com alça de fixação lateral, com tomada 

para rele fotocélula, etiqueta indicativa do tipo de potência, com cabo xlpe 
2,5 mm2, com isolamento de 0,6/1 kv, com cabo para conexão a lâmpada 

com 500mm de comprimento, com luvas nas pontas e o cabo para 
conexão à rede com 1200mm de comprimento com as pontas dobradas e 

estanhadas, com etiqueta de indicação de perdas, devendo o produto 
atender a ntc 810042, contendo selo do   inmetro e procel 

SAMA 54,85 10.970,00 

5 150 UN 
reator vapor sódio 70w/254v, com enrolamento em cobre, com sua 

carcaça em chapa galvanizada, com alça de fixação lateral, com tomada 
para rele fotocélula, contendo selo do   inmetro e procel 

SAMA 51,65 7.747,50 

7 2.500 UN 

rele fotoelétrico com sistema eletromagnético de corrente alternada 220v 
para controle e ponto individual de lâmpada, constituído de corpo em 
polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas, pinos em latão 

estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem ou por sistema de 
cravamento, com célula fotoelétrica tipo cds, com encapsulamento 

blindado de resposta instantânea, potência de 1000w(carga resistiva) e 
1800va(carga indutiva) tipo nf(aciona a carga a noite), grau de proteção 

mínimo ip-54, frequência 50/60hz, ponto de carga de 10 lux (faixa de 3 a 
20 lux) e de desligamento na relação de 1,2 a 4 vezes ao ligamento 

DREIK 13,89 34.725,00 

9 350 UN conector cunha ip tipo a - conector perfurante ROMA 3,77 1.319,50 
10 350 UN conector cunha ip tipo c - conector perfurante ROMA 3,90 1.365,00 

Total geral de R$ 56.127,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 69/2017 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 10/2017, homologado em 
27/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 40.680,00 (Quarenta mil seiscentos e oitenta reais). 
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos utilizados na 
manutenção da Iluminação de vias públicas - Acervo Público.  
Empresa: ELETROFIO MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - 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 

Valor 
Total 

4 600 UN 

reator vapor sódio 250w/220v, com enrolamento em cobre, com sua 
carcaça em chapa galvanizada, com alça de fixação lateral, com 

tomada para rele fotocélula, etiqueta indicativa do tipo de potência, 
com cabo xlpe 2,5 mm2, com isolamento de 0,6/1 kv, com cabo para 

conexão a lâmpada com 500mm de comprimento, com luvas nas 
pontas e o cabo para conexão à rede com 1200mm de comprimento 
com as pontas dobradas e estanhadas, com etiqueta de indicação de 
perdas, devendo o produto atender a ntc 810042, contendo selo do   

inmetro e procel.  

ALMIRANTE R$ 67,80 R$ 
40.680,00 

Total geral de R$ 40.680,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 70/2017 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 10/2017, homologado em 
27/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 25.872,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e setenta e dois 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais elétricos utilizados na 
manutenção da Iluminação de vias públicas - Acervo Público.  
Empresa: AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS - 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$ 

6 300 UN 
reator vapor sódio 250w/254v, com enrolamento em cobre, com sua 

carcaça em chapa galvanizada, com alça de fixação lateral, com tomada 
para rele fotocélula, contendo selo do   inmetro e procel 

SAMA 76,50 22.950,00 

8 50 UN fita isolante plástica 20mts G20 2,80 140,00 
11 100 UN parafuso galvanizado 300mm, rosca dupla, com 2 arruelas e 2 porcas INTELLI 8,60 860,00 
12 200 UN parafuso galvanizado 400mm, rosca dupla, com 2 arruelas e 2 porcas R.O 9,10 1.820,00 
13 60 UN receptáculo em louça c/base e-27 R.O 1,70 102,00 

Total geral de R$ 25.872,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 71/2017 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 13/2017, homologado em 
27/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 27.206,00 (Vinte e sete mil duzentos e seis reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para execução de 
serviços de reparos em edificações públicas.  
Empresa: A.R. BAHIA EIRELI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 30 UN retirada e instalação de portas de madeira com instalação de fechadura e 
dobradiças. 120,00 3.600,00 

2 45 UN instalação de luminarias tipo calhas fluorescentes 50,00 2.250,00 
3 60 UN substituição ou instalação de torneiras, valvulas, sifão e engates 42,00 2.520,00 
6 10 UN instalações de caixas de agua 1000 litros. 450,00 4.500,00 
7 150 UN instalação ou substituição de tomadas, interruptores, soquetes e plafons. 24,00 3.600,00 
9 308 UN substituição de lampadas fluorescentes e incandescentes. 22,00 6.776,00 
11 120 UN serviços de reparo e substituição de telhas fibrocimento e capas. 33,00 3.960,00 

Total geral de R$ 27.206,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 199/2017 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 136/2017, homologado em 
19/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 25.036,00 (Vinte e cinco mil trinta e seis reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento de 
marmitex para as polícias Civil e Militar.  
Empresa: O. M. LEAL RESTAURANTE 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 2.200 UN 
Unidades de marmitex tamanho médio, (contendo: arroz, 

feijão, macarrão, salada, 03 (três) tipos de carne, e 01 
(uma) panqueca). 

R$ 11,38 R$ 25.036,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 200/2017 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 128/2017, homologado em 
19/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 56.649,88 (Cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e 
nove reais e oitenta e oito centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de lanches prontos através dos 
Convênios 101/2013, 013/2015 e Plano SINASE.  
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 Kg 
quilo de mini hambúrguer, contendo mini pão de hambúrguer com gergelim, 

hambúrguer de 50g, uma fatia de queijo, tomate e alface, pronto para consumo. 
entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

26,50 2.650,00 

2 125 Kg 
quilo de pastel de forno de frango, assado recheado com molho de frango, milho e 
requeijão, pronto para o consumo. entregues em embalagem adequada visando à 

proteção e qualidade dos mesmos. 
26,50 3.312,50 

3 50 Kg quilo de pastel de forno de calabresa com requeijão, assado, pronto para consumo. 
entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

4 50 Kg quilo de empadinha de frango, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

5 50 Kg quilo de empadinha de palmito, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

6 175 Kg 
quilo de enroladinho de salsicha assado contendo meia salsicha cada ou uma mini 

salsicha, pronto para consumo. entregues em embalagem adequada visando à 
proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 4.112,50 

7 125 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e presunto, contendo queijo presunto, molho de 
tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
23,50 2.937,50 

8 50 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e calabresa, contendo queijo, calabresa, molho de 

tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 1.175,00 

9 50 UN quilos de torta de frango, pronta para o consumo,  entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

10 50 UN quilos de torta de presunto e mussarela, pronta para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

11 125 Kg quilos de esfirra, sabor carne, pronta para o consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 3.362,50 

12 50 Kg quilos de esfirra, sabor frango, pronta para o consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 1.345,00 

13 55 UN 
centos de salgadinho tipo pastel, com recheio de carne bovina, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 1.921,70 

14 30 UN 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de frango, pronto para o consumo, 

com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando à 
proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 1.048,20 

15 105 UN 
centos de salgadinho tipo bolinha de queijo, pronto para o consumo, com no 

mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

34,94 3.668,70 

16 105 UN 
centos de salgadinho tipo quibe, pronto para o consumo, com no mínimo 25g por 
unidade, entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos 

mesmos. 
34,94 3.668,70 

17 25 UN 
centos de salgadinho tipo enroladinho de presunto e mussarela, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos.. 

34,94 873,50 

18 1.435 UN 
unidade de pão de queijo grande, prontos para o consumo. peso mínimo 

aproximado de 50g. entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

1,77 2.539,95 

19 50 UN quilos de bolo confeitado com recheio de frutas.entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 21,97 1.098,50 

20 150 UN quilos de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, prontos para o consumo. 
entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 17,97 2.695,50 

21 50 UN quilos de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, prontos para o consumo. 
entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 17,97 898,50 

22 130 UN quilos de sonho de doce de leite grande, prontos para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 16,97 2.206,10 

23 35 UN unidades de bolinhos tipo cueca virada, prontos para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 18,97 663,95 

24 95 UN 
unidades de bolinhos tipo carolina, com recheio de doce de leite, prontos para o 

consumo, entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos 
mesmos. 

23,97 2.277,15 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

25 95 Kg 
quilos de fatias hungaras recheadas de leite condensado e coco, prontas para o 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos 
mesmos. 

21,97 2.087,15 

26 860 UN refrigerante em garrafas pet de 02 litros sabor guaraná, gelado. 4,47 3.844,20 

27 300 Kg mini cachorro-quente com molho de salsicha (mini pão de leite). peso mínimo 
aproximado de 70g. 0,76 228,00 

28 264 UN suco de caixinha vários sabores (uva, laranja, tangerina, limão, goiaba).1 litro. 4,47 1.180,08 
TOTAL GERAL DE R$ 56.649,88 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 202/2017 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 28/2017, homologado em 
21/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 74.651,50 (Setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e um 
reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e postes 
republicanos.  
Empresa: B A M DE SOUZA - 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$ 

1 2.500 Mt cabo pp 3x2,50 mm2 MINASFLEX   2,57  6.425,00 
2 2.500 Mt cabo flexivel 1kv 90º 25mm MINASFLEX   7,20  18.000,00 
3 2.800 Mt cabo flexivel 1kv 90º 10mm preto MINASFLEX   3,08  8.624,00 
5 800 UN terminal copel curto 10mm2 INTELLI   2,85  2.280,00 
13 50 UN cabeçote de aluminio 1 ACP   1,45  72,50 

15 250 UN globo são paulo grande com cinta, pinha e difusor conforme 
memorial descritivo STILOPLAST   157,00  39.250,00 

Total geral de R$ 74.651,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 203/2017 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 28/2017, homologado em 
21/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 37.325,00 (Trinta e sete mil trezentos e vinte e cinco reais). 
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e postes 
republicanos.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 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$ 

4 2.500 Mt cabo flexivel 750v 10mm SIL   2,39  5.975,00 
6 30 UN caixa policarbonato com lente c n TAF   105,00  3.150,00 
8 3.000 UN dutoflex 1.1/4" 40mm externo CIMFLEX   1,37  4.110,00 
9 2.500 UN dutoflex 1.1/2" 50mm externo CIMFLEX   1,70  4.250,00 
11 100 UN eletroduto galvanizado 1" polegada PERFILIDER   11,80  1.180,00 
12 300 UN caixa de alvenaria 30x30 com tampa ENGEPOSTES   19,50  5.850,00 
20 500 UN lampadas vapor sodio tub 250w GE   22,80  11.400,00 
23 150 UN soquete porcelana e40 DECORLUX   4,00  600,00 
24 300 UN fita isolante de 20 mts. G20   2,70  810,00 

Total geral de R$ 37.325,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 204/2017 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 28/2017, homologado em 
21/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 58.016,40 (Cinquenta e oito mil dezesseis reais e quarenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e postes 
republicanos.  
Empresa: VIOTO, ROCHA & 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$ 

7 30 UN caixa policarbonato an TAF 32,65 979,50 
14 100 UN disjuntor din 2x50a c. SOPRANO 16,00 1.600,00 

16 5 UN 

poste republicano de 1 pétala (poste modelo republicano tradicional, 
com 1 luminaria com grau de proteção ip65, luminária composta por 

difusor modelo republicano em polietileno anti vandalismo com aspecto 
leitoso com compartimento para instalação de reator em alumínio 

fundido e aço carbono com altura de 3770mm com base ornamental 
discos de fixação e plafons em alumino fundido, com 1 difusor em 
polipropileno copolímero anti carbono, adornada com medalha em 

alumio fundido e pináculo em alumínio fundido, corpo do poste cônico 
canelada em chapa de aço carbono galvanizada espessura de 0,80mm 

com vincos de sustentação para resistência mecânica, sistema de 
fixação do poste interno, mediante hastes 

FMB 1.809,99 9.049,95 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

17 5 UN 

poste repubicano 2 pétalas (modelo republicano tradicional, com 2 
luminarias com grau de proteção ip65, luminária composta por difusor 
modelo republicano em polietileno anti vandalismo com aspecto leitoso 

com compartimento para instalação de reator em alumínio fundido 
com grau de vedação ip65.poste fabricado em aço carbono e alumínio 
fundido(poste, com altura de 4820mm com base ornamental, bujão 
com flores de adorno, braços, tochas, discos de fixação e plafons em 
alumino fundido, com 2 difusores em polipropileno copolímero anti 
vandalismo com aspecto leitoso com cinta de aço carbono, adornada 
com medalha em alumio fundido e pináculo em alumínio fundido, 

corpo do poste cônico canelada em chap 

FMB 3.356,99 16.784,95 

18 5 UN 

poste republicano de 5 petalas(modelo republicano tradicional, com 5 
luminarias com grau de proteção ip65, luminária composta por difusor 
modelo republicano em polietileno anti vandalismo com aspecto leitoso 

com compartimento para instalação de reator em alumínio fundido 
com grau de vedação ip65.poste fabricado em aço carbono e alumínio 
fundido(poste, com altura de 4740mm com base ornamental, bujão 
com flores de adorno, braços, tochas, discos de fixação e plafons em 
alumino fundido, com 5 difusores em polipropileno copolímero anti 
vandalismo com aspecto leitoso com cinta de aço carbono, adornada 
com medalha em alumio fundido e pináculo em alumínio fundido, 

corpo do poste cônico canelada em c 

FMB 5.090,00 25.450,00 

22 300 UN 

rele fotoelétrico, com sistema eletromagnético de corrente alternada 
220v para controle e ponto individual de lâmpada, constituído de corpo 
em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas, pinos em latão 
estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem ou por sistema de 

cravamento, com célula fotoelétrica tipo cds, com encapsulamento 
blindado de resposta instantânea, potência de 1000w(carga resistiva) e 
1800va(carga indutiva) tipo nf(aciona a carga a noite), grau de proteção 
mínimo ip-54, frequência 50/60hz, ponto de carga de 10 lux (faixa de 3 

a 20 lux) e de desligamento na relação de 1,2 a 4 vezes ao ligamento 

DREIK 13,84 4.152,00 

Total geral de R$ 58.016,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 205/2017 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 28/2017, homologado em 
21/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 21.319,00 (Vinte e um mil trezentos e dezenove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e postes 
republicanos.  
Empresa: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

10 100 UN eletroduto pvc preto 1" polegada TUCANO 1,34 134,00 
19 500 UN reator vapor met/sodio interno 250w JRC 40,00 20.000,00 
21 300 UN base para rele fotocélula EXATRON 3,95 1.185,00 

Total geral de R$ 21.319,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 206/2017 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 102/2017, homologado em 
21/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 37.275,20 (Trinta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais 
e vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de materiais elétricos para 
manutenção da Secretaria de Assistência Social.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 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 30 UN disjuntor 3 x 100 tipo nema. SOPRANO 62,99 1.889,70 
2 40 pç disjuntor din 2x50 a FOCO 16,39 655,60 
3 40 UN rolo de fio sólido de 2,5 mm., com 100 metros. CORFIO 72,00 2.880,00 
4 20 UN rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,5 mm, com 100 metros. CORFIO 96,00 1.920,00 
5 20 UN rolo de fio cordão paralelo 2 x 2,5 mm, com 100 metros. CORFIO 154,00 3.080,00 
6 12 UN rolo de fio cordão paralelo 2 x 4,0 mm, com 100 metros. CORFIO 247,00 2.964,00 
7 200 UN rolo de fita isolante 20m. G20 2,78 556,00 
8 500 UN soquete pressão p/ calhas fluorescente LUMIBRAS 0,89 445,00 
9 200 UN receptáculo de louça e 27 FOXLUX 1,69 338,00 
10 200 UN canaleta de pvc 20x10x2000 ALUMBRA 3,17 634,00 
11 1.000 UN metros de cabo cat 5e informática FOXLUX 0,64 640,00 
12 100 UN chave de ventilador oscilante RIMA 8,89 889,00 
13 20 UN rolo de cabo flexível 1,5 mm, com 100 metros. SIL 44,00 880,00 
14 20 UN rolo de cabo flexível 2,5 mm, com 100 metros. SIL 69,00 1.380,00 
15 20 UN rolo de cabo flexível 6,0 mm, com 100 metros SIL 177,00 3.540,00 
16 20 UN rolo de cabo flexível 10,0 - 1kv, com 100 metros SIL 264,00 5.280,00 
17 200 UN tomada de embutir c/ placa 2 p + terra ILUMI 3,29 658,00 
18 200 UN interruptor simples de embutir c/ placa ILUMI 2,82 564,00 
19 200 UN interruptor 2 teclas + tomada c/ placa ILUMI 8,49 1.698,00 

20 100 UN interruptor 1 tecla simples, c/ tomada de embutir na cor 
branca ILUMI 4,61 461,00 

21 60 UN lâmpadas vapor de sódio 250w padrão nbr nacional AVANT 22,91 1.374,60 
22 60 UN reatores vapor sódio 250w externo padrão ence SAMA 57,99 3.479,40 

28 40 UN adaptador “bob esponja”: adaptador sextavado 10 e 20 
amperes. ILUMI 4,49 179,60 

29 30 UN filtro de linha com no mínimo 4 tomadas; comprimento do 
cabo de no mínimo 1,50m; FIOLUX 14,99 449,70 

30 40 UN extensão elétrica com no mínimo 3 tomadas, de no mínimo 
5m de comprimento. ILUMI 10,99 439,60 

Total geral de R$ 37.275,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 207/2017 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 102/2017, homologado em 
21/06/2017.  

 

Valor Homologado: R$ 11.965,50 (Onze mil novecentos e sessenta e cinco reais e 
cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de materiais elétricos para 
manutenção da Secretaria de Assistência Social.  
Empresa: PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI - 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$ 

23 50 UN lâmpada fluorescente led 10w. garantia de 3 anos. GALAXYLED   19,87  993,50 
24 200 UN lâmpada fluorescente led 18w. garantia de 3 anos. GALAXYLED   22,79  4.558,00 
25 200 UN lâmpada led bulbo 15w. garantia de 3 anos. GALAXYLED   22,67  4.534,00 
27 100 UN lâmpada led bulbo 12w. garantia de 3 anos. GALAXYLED   18,80  1.880,00 

Total geral de R$ 11.965,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 208/2017 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 137/2017, homologado em 
22/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 256.229,00 (Duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos e 
vinte e nove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de barras de ferro, chapas de 
fibrocimento, lajotas, tijolos, madeiras de várias medidas, areia, pedra, pedrisco e 
demais materiais correlatos para a manutenção e conservação de edificações 
públicas.  
Empresa: M F DA SILVA CONSTRUÇÕES - 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$ 

1 400 UN barras de ferro 3/8 com 12 metros GERDAU 22,50 9.000,00 
2 900 UN barras de ferro ¼ com 12 metros. GERDAU 9,90 8.910,00 
3 800 UN barras de ferro 5/16 com 12 metros. GERDAU 15,00 12.000,00 
4 800 UN barras de ferro 4,2 com 12 metros. GERDAU 4,30 3.440,00 
5 300 Kg quilos de arame recozido GERDAU 5,10 1.530,00 
6 20 UN barras de ferro 1/2" (12,5 mm). GERDAU 34,00 680,00 
7 20 UN barras de ferro 5/8" (16 mm). GERDAU 57,00 1.140,00 

8 200 UN tela soldada com ferro 4,2 (15cmx15cm de malha, com 
comprimento de 6mx2,45m de largura, totalizando 14,70 m². GERDAU 92,00 18.400,00 

12 600 m³ metros cúbicos de areia lavada grossa. PORTORICO 78,90 47.340,00 
13 250 m³ metros cúbicos de areia fina. PORTORICO 59,00 14.750,00 

16 100 UN tábua de 2,5cm de espessura x 10cm de largura com 300 cm 
de comprimento. PINUS 4,50 450,00 

17 100 UN tábua de 2,5cm de espessura x 15 cm de largura com 300 cm 
de comprimento. PINUS 6,30 630,00 

18 240 UN tábua de 2,5cm de espessura x 20cm de largura com 300 cm 
de comprimento. PINUS 8,70 2.088,00 

21 80 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 10,20 816,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

22 80 UN viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 300 cm de 
comprimento PINUS 16,00 1.280,00 

23 70 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 17,00 1.190,00 

24 70 UN viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 24,00 1.680,00 

25 60 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 18,50 1.110,00 

26 60 UN viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 26,00 1.560,00 

27 40 UN viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 600 cm de 
comprimento. PINUS 22,00 880,00 

28 150 UN caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 5,70 855,00 

29 180 UN caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 8,50 1.530,00 

30 180 UN caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 9,00 1.620,00 

31 260 UN prancha para banco 5cm de espessura x 25 cm de largura x 
200 cm de comprimento. PINUS 20,00 5.200,00 

32 50 UN chapa fibrocimento 1,22x0,50 4mm. ISDRALIT 6,50 325,00 
34 500 UN chapa fibrocimento 2,44x0,50 4mm. ISDRALIT 12,90 6.450,00 
35 50 UN chapa fibrocimento 1,22x1,10 5mm. ISDRALIT 22,50 1.125,00 
36 50 UN chapa fibrocimento 1,53x1,10 5mm. ISDRALIT 28,00 1.400,00 
37 50 UN chapa fibrocimento 1,83x1,10 5mm. ISDRALIT 32,00 1.600,00 
38 50 UN chapa fibrocimento 2,13x1,10 5mm. ISDRALIT 39,00 1.950,00 
39 650 UN chapa fibrocimento 2,44x1,10 5mm. ISDRALIT 40,00 26.000,00 

40 200 UN placa de maderite com medida de comprimentos 220 cm, 
largura 110 cm e espessura 09 mm. MADEPLAC 29,00 5.800,00 

41 300 Mt 
metro quadrado de granito cinza com espessura de 2 cm, para 
montagem de divisória de banheiro e bancada de lavatório com 

aparadores e/ou trocadores, valor da instalação incluso 
GRANIMARQUES 245,00 73.500,00 

TOTAL GERAL DE R$ 256.229,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 209/2017 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 137/2017, homologado em 
22/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 49.300,00 (Quarenta e nove mil e trezentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de barras de ferro, chapas de 
fibrocimento, lajotas, tijolos, madeiras de várias medidas, areia, pedra, pedrisco e 
demais materiais correlatos para a manutenção e conservação de edificações 
públicas.  
Empresa: DEPÓSITO JAPURÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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$ 

9 95.000 UN tijolos seis furos. JAPURA 0,34 32.300,00 
10 50.000 UN tijolos comuns; (maciço). SALVINO 0,34 17.000,00 

TOTAL GERAL DE R$ 49.300,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017. 
 

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 210/2017 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 137/2017, homologado em 
22/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 107.450,00 (Cento e sete mil quatrocentos e cinquenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de barras de ferro, chapas de 
fibrocimento, lajotas, tijolos, madeiras de várias medidas, areia, pedra, pedrisco e 
demais materiais correlatos para a manutenção e conservação de edificações 
públicas.  
Empresa: MINERAÇÃO SÃO TOMÉ 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$ 

11 500 m³ metros cúbicos de pedra brita n° 1. MINERAÇÃO 
SÃO TOMÉ   67,50  33.750,00 

14 400 m³ metros cúbicos de pó de pedra MINERAÇÃO 
SÃO TOMÉ   74,00  29.600,00 

15 600 m³ metros cúbicos de pedrisco 3/8 ao 
fundo 

MINERAÇÃO 
SÃO TOMÉ   73,50  44.100,00 

TOTAL GERAL DE R$ 107.450,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 211/2017 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 127/2017, homologado em 
22/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 60.498,00 (Sessenta mil quatrocentos e noventa e oito 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Troféus e Medalhas para 
premiação nas competições realizadas e apoiadas pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
Empresa: A. TARTARI – CIANORTE - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 15 UN 

troféu com 160 a 163 cm de altura, com base redonda com 31,8 cm 
de largura em polímero na cor preta, estatueta superior trocável de 
acordo com o solicitado. demais características conforme termo de 

referência. 

VITÓRIA 445,00 6.675,00 

2 20 UN 

troféu com 105 a 107 cm de altura, com base octogonal com 26,5 
cm de largura em polímero na cor preta, estatueta superior trocável 
de acordo com o solicitado. quatro colunas em canos com frisos na 
cor prata com suportes metalizados na cor dourada. uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornadas com estatuetas fixas de 
águias metalizadas na cor dourada. na parte superior desta base 

um suporte metalizado na cor dourada com anel na cor prata. taça 
fechada metalizada na cor prata com 34,5 cm de largura a partir 
das alças. plaqueta em latão para gravação. demais componentes 

metalizados na cor dourada. 

VITORIA 188,00 3.760,00 

3 20 UN 

troféu com altura de 80 a 83 cm, base octogonal com 26,5 cm de 
largura em polímero na cor preta. bola metalizada na cor dourada 
com anel metalizado na cor prata. taça metalizada na cor dourada 
com 34,50 cm de largura a partir das alças. tampa da taça e alças 
metalizadas na cor dourada, estatueta superior trocável de acordo 

com o solicitado. plaqueta em latão para gravação. 

VITORIA 175,90 3.518,00 

4 250 UN 

troféu com altura de 29 á 32 cm, base quadrada com 7,60 cm de 
largura em polímero na cor preta. taça metalizada na cor dourada 
com 12 cm de largura a partir das alças. tampa metalizada na cor 
dourada. estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 

plaqueta em latão para gravação. 

VITORIA 21,50 5.375,00 

5 150 UN 

troféus personalizados artesanal em madeira. estrutura e base em 
madeira tratada, envernizada, laqueada lisa ou laqueada 
marmorizada, com aproximadamente 30 cm de altura. 

personalizáveis com qualquer tipo de arte e gravação de acordo com 
o tema solicitado. 

MERIARTES 30,00 4.500,00 

6 80 UN 

troféus em acrílico cristal personalizado, com base e recorte a laser, 
fabricado em acrílico 100% cristal, espessura de 8 mm, impressão 
fotográfica digital u.v. ultravioleta com infinitas cores, impressão à 

laser direto no acrílico, dimensões: 25cm x 13cm x 0,08 cm. 

ESTAÇÃO 
ESPORTE 89,00 7.120,00 

8 3.000 UN 

medalha redonda fundida em liga metálica de zamak, com 50 a 55 
mm de diâmetro. espessura de 3 mm. metalizada nas cores 

dourada, prata e bronze. de um lado gravado em baixo relevo honra 
ao mérito e do outro lado adesivo personalizado com impressão a 

laser. medalha acompanhada de fita de cetim nas cores azul, 
vermelha ou verde com 2,5 cm de largura. 

VITORIA 4,60 13.800,00 

9 1.000 UN 

medalha retangular fundida em liga metálica de zamak, com o 
tamanho de 60 mm por 80 mm e centro liso com 35 mm de 

diâmetro. com bordas raiadas e polidas com a figura de dois ramos 
e uma tocha olímpica em alto relevo.  espessura de 3 mm. adesivo 

personalizado com impressão a laser. metalizada nas cores 
dourada, prata e bronze. com fita de cetim nas cores azul, vermelha 

ou verde com 2,5 cm de largura. 

VITORIA 3,00 3.000,00 

10 1.500 UN 

medalha de metal fundido, com o tamanho de 70 mm, formato 
redondo recorte/vazado, logo em alto relevo na frente e liso no 

verso, espessura de 3mm, banhada em dourada, prata e bronze, 
fita sublimada de 25 mm de espessura, personalizada para a 

corrida night run 

VITORIA 8,50 12.750,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 212/2017 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 127/2017, homologado em 
22/06/2017. 
Valor Homologado: R$ 8.000,00 (Oito mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Troféus e Medalhas para 
premiação nas competições realizadas e apoiadas pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  
 

 

Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE 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 
Valor 
Total 

7 100 UN 

troféus em acrílico cristal personalizado, recortado a laser no formato 
do desenho-gravação e dizeres por sistema digital colorido, espessura 
do acrílico 10 mm, tamanho aproximado de 20 cm x proporção, base 

em mdf pintada. 

CIAPLACAS R$ 80,00 R$ 
8.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de junho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 337/2017 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 235/2017, homologado em 
18/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 19.650,00 (Dezenove mil e seiscentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus 215/75 R 17,5 para a 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: REINALDO JOSE BOLANHO - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 30 UN 
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das 

normas técnicas da abnt, com certificação do 
inmetro, com medidas de 215/75 r-17,5. 

OVATION 
VI 660 

R$ 655,00 R$ 19.650,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 338/2017 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 225/2017, homologado em 
20/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 78.167,80 (Setenta e oito mil cento e sessenta e sete reais e 
oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento de 
peças e prestação de serviços de manutenção em aparelhos de refrigeração da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP. 
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Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 1 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 3 UN aleta para ar condicionado de 7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 58,73 176,19 

2 6 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 7.500 à 
9.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo EOS 24,47 146,82 

3 20 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 
btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 117,46 2.349,20 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  7.500 à 9.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo HITACHI 278,97 557,94 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, 
modelo janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 352,38 704,76 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 btus, 
novo ou de 1ª linha EOS 78,31 156,62 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 53,38 106,76 

8 2 SVÇ 
instalação completa de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 

btus, modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 
metros. 

REFRITHOR 293,65 587,30 

9 2 JG 
jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  
7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou 

modelo 
ELGIN 35,24 70,48 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 7.500 à 9.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo PHILCO 215,35 430,70 

11 3 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  7.500 à 
9.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo PHILCO 381,75 1.145,25 

12 3 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 7.500 à 
9.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo PHILCO 175,21 525,63 

13 3 UN sensor de degelo para ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELECTROLUX 117,46 352,38 

14 3 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELECTROLUX 63,63 190,89 

15 10 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 btus, 
independente da marca ou modelo. REFRITHOR 211,43 2.114,30 

16 2 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de  7.500 à 9.000 
btus, modelos janela e split, modelos janela e split, independente de 

marca ou modelo 
REFRITHOR 146,83 293,66 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  7.500 à 
9.000 btus, modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, 

retirada e instalação no local 
REFRITHOR 78,31 156,62 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 
condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos split ou janela, modelos 

janela e split, independente de marca ou modelo 
REFRITHOR 88,10 176,20 

19 6 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 
condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo 

desmontagem e montagem, retirada e instalação 
REFRITHOR 78,31 469,86 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  

7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 138,44 276,88 

21 30 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de 
ar condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelo janela e split, incluindo 

montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 
REFRITHOR 125,29 3.758,70 

22 6 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  
7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 

montagem, retirada e instalação 
REFRITHOR 146,83 880,98 

23 6 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de  7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 66,78 400,68 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  
7.500 à 9.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 

montagem, retirada e instalação 
REFRITHOR 66,78 133,56 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 7.500 à 

9.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

REFRITHOR 117,46 234,92 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condesador de ar condicionado de  7.500 à 9.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

REFRITHOR 146,83 293,66 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 btus, após 
3 metros da instalação completa 

REFRITHOR 244,71 489,42 

28 10 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  7.500 à 
9.000 btus, modelos de janela e split. REFRITHOR 72,80 728,00 

29 6 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 7.500 à 9.000 btus ELGIN 225,13 1.350,78 

30 6 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar 
condicionado 7.500 à 9.000 btus. REFRITHOR 78,31 469,86 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 19.729,00     

 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 2 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 3 UN aleta para ar condicionado de 10.000  à 12.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 66,46 199,38 

2 3 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 
12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo EOS 24,43 73,29 

3 40 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de10.000 à 
12.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 117,28 4.691,20 

4 3 UN compressor para aparelho de ar condicinado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo PHILCO 315,67 947,01 

5 3 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelo janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 381,15 1.143,45 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
novo ou de 1ª linha EOS 78,19 156,38 

7 3 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo CARRIER 58,64 175,92 

8 5 SVÇ 
instalação completa de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 

btus, modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 
metros 

REFRITHOR 293,19 1.465,95 

9 3 JG 
jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de 

10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou 
modelo 

KOMECO 35,18 105,54 

10 3 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo KOMECO 215,01 645,03 

11 3 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de 10.000 à 
12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 379,83 1.139,49 

12 3 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de10.000 à 
12.000 btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 174,94 524,82 

13 3 UN sensor de degelo para ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 58,60 175,80 

14 3 UN turbina para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 96,10 288,30 

15 50 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 
independente da marca ou modelo. REFRITHOR 227,71 11.385,50 

16 3 SVÇ 
serviço de instalação de compressor para aparelho de 10.000 à 12.000 
btus, modelos janela e split, modelos janela e split, independente de 

marca ou modelo 
REFRITHOR 146,60 439,80 

17 3 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de 10.000 à 
12.000 btus, modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, 

retirada e instalação no local 
REFRITHOR 78,19 234,57 

18 3 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos split ou janela, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo 

REFRITHOR 78,19 234,57 

19 6 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 469,14 

20 3 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto do condensador do ar condicionado de 
10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 

montagem, retirada e instalação 
REFRITHOR 146,17 438,51 

21 50 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de 

ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelo janela e split, incluindo 
montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

REFRITHOR 146,60 7.330,00 

22 6 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de 

10.000 à 12.000 btus , modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 117,28 703,68 

23 3 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar 

condicionado de 10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 234,57 

24 3 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de 

10.000 à 12.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

REFRITHOR 78,19 234,57 

25 3 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 10.000 à 

12.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

REFRITHOR 117,28 351,84 

26 3 SVÇ 
serviço de troca  do condesador de ar condicionado de 10.000 à 12.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

REFRITHOR 146,60 439,80 

27 3 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 
tubulações, de aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 btus, 

após 3 metros da instalação completa 
REFRITHOR 244,33 732,99 

28 5 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de 10.000 à 
12.000 btus, modelos de janela e split. REFRITHOR 72,68 363,40 

29 10 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 10.000 à 12.000 
btus ELGIN 224,77 2.247,70 

30 10 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar 
condicionado de 10.000 à 12.000; REFRITHOR 78,18 781,80 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 38.354,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 9 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN compressor para bebedouro EMBRACO 355,73 711,46 

 

 

2 2 UN capilar para bebedouro LIBELL 14,70 29,40 
3 8 UN carga de gás para bebedouro DUPONT 98,00 784,00 
4 4 UN filltro para bebedouro LIBELL 29,39 117,56 
5 2 UN micro motor para bebedouro ELGIN 57,98 115,96 

6 2 UN reservatório para bebedouro MASTER 
FRIO 117,60 235,20 

7 2 UN termostato para bebedouro LATINA 56,83 113,66 
8 8 UN torneira para bebedouro LATINA 19,12 152,96 

9 2 SVÇ serviço de troca de compressor incluso montagem, desmontagem, 
desinstalação e instalação no local REFRITHOR 78,40 156,80 

10 2 SVÇ serviço de troca de capilar de bebedouro REFRITHOR 49,00 98,00 
11 30 SVÇ serviço de limpeza de filtro de bebedouro REFRITHOR 78,40 2.352,00 
12 4 SVÇ serviço de troca de filtro REFRITHOR 49,00 196,00 
13 2 SVÇ serviço de troca de micromotor de bebedouro REFRITHOR 58,80 117,60 
14 2 SVÇ serviço de troca de reservatório REFRITHOR 58,80 117,60 
15 2 SVÇ serviço de troca de termostato de bebedouro REFRITHOR 58,80 117,60 
16 8 SVÇ serviço de troca de torneira de bebedouro REFRITHOR 29,40 235,20 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 5.651,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 10 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN bandeja coletora com grade de água removível independente de marca e 
modelo LATINA 48,59 97,18 

2 2 UN bojo para purificador de água independente de marca de modelo LATINA 116,62 233,24 
3 2 UN capilar para purificador de água independente de marca e modelo LIBELL 14,57 29,14 

4 4 UN carga de gás completa para purificador de água independente de marca e 
modelo DUPONT 184,66 738,64 

5 2 UN compressor para purificador de água e bebedouro galão independente de 
marca e modelo EMBRACO 257,24 514,48 

6 5 UN filtro para purificador de água independente de marca e modelo LIBELL 15,39 76,95 
7 2 UN termostato para purificador de água independete de marca e modelo LATINA 68,04 136,08 
8 5 UN torneira de purificador de água independente de marca e modelo LIBELL 13,61 68,05 
9 2 UN mangueira para conexão à rede de água independente de marca e modelo LATINA 3,24 6,48 

10 2 SVÇ serviço de troca termostato incluso montagem, desmontagem, 
desinstalação e instalação no local REFRITHOR 58,32 116,64 

11 8 SVÇ serviço de limpeza de filtro incluso montagem, desmontagem, 
desinstalação e instalação no local REFRITHOR 58,32 466,56 

12 5 SVÇ serviço de troca de acionador de torneira de purificador de água REFRITHOR 29,16 145,80 

13 2 SVÇ serviço de troca de bojo incluso montagem, desmontagem, desisntalação 
e instalação no local REFRITHOR 77,76 155,52 

14 2 SVÇ serviço de troca de compressor incluso montagem, desmontagem, 
desisntalação e instalação no local REFRITHOR 77,76 155,52 

15 5 SVÇ serviço de troca de filtro incluso montagem, desmontagem, desisntalação 
e instalação no local REFRITHOR 58,32 291,60 

16 2 SVÇ serviço de troca de mangueira para conexão á rede de água REFRITHOR 29,16 58,32 
17 5 SVÇ serviço de troca de torneira de purificador de  água REFRITHOR 38,88 194,40 

18 2 UN 

purificador de água com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto 
de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito 
de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. refil com tripla 

filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e 
sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura 
gelada dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. cor branca. garantia 

de 12 meses. 

LATINA 582,20 1.164,40 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 4.649,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 11 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 8 UN unidade carga de gás para geladeira, modelo doméstica, independente de 
marca e modelo DUPONT 141,91 1.135,28 

2 3 UN unidade de capacitor para compressor para geladeira, tipo doméstica, 
independente marca e modelo EOS 41,91 125,73 

3 3 UN unidade de borracha para geladeira, tipo domética, independente de 
marca e modelo CONSUL 53,83 161,49 

4 3 UN unidade de compressor para geladeira, modelo doméstica, indepedente de 
marca e modelo EMBRACO 281,21 843,63 

5 5 UN unidade de relê para geladeira, tipo domética, independende de marca ou 
modelo CONSUL 23,44 117,20 

6 3 UN unidade motor de partida para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca  e modelo ELGIN 266,21 798,63 

7 2 UN unidade placa eletrônica de partida para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca e modelo ELECTROLUX 85,05 170,10 

8 2 UN unidade termostato para geladeira, modelo doméstica, independente de 
marca ou modelo CONSUL 47,96 95,92 

9 2 SVÇ serviço de manutenção da placa eletrônica para geladeira, modelo 
doméstica, independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,45 234,90 

10 3 SVÇ serviço de manutenção de capacitor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

11 3 SVÇ serviço de manutenção do compressor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

12 2 SVÇ serviço de manutenção do termostato para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 117,44 

 

 

13 2 SVÇ serviço de troca da placa eletrônica para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,45 234,90 

14 3 SVÇ serviço de troca de borracha para geladeira, tipo doméstica, independente 
de marca ou modelo REFRITHOR 97,87 293,61 

15 3 SVÇ serviço de troca de capacitor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,30 234,90 

16 3 SVÇ serviço de troca de compressor para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 146,81 440,43 

17 5 SVÇ serviço de troca de relê para geladeira, tipo domética, independende de 
marca ou modelo REFRITHOR 58,72 293,60 

18 2 SVÇ serviço de troca do termostato para geladeira, modelo doméstica, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 58,72 117,44 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 5.885,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 12 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN borracha para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo CONSUL 67,08 134,14 

2 2 UN capacitor para compressor para freezer até 530 litros, independente de 
marca e modelo EOS 37,19 74,38 

3 2 UN carga de gás completa para freezer até 530 litros, independente de marca 
e modelo DUPONT 215,60 431,20 

4 2 UN compressor para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo EMBRACO 294,00 588,00 

5 2 UN placa eletrônica de partida para freezer até 530 litros, independente de 
marca e modelo CONSUL 112,70 225,40 

6 2 UN protetor térmico para freezer até 530 litros, independente de marca e 
modelo CONSUL 88,20 176,40 

7 2 UN relê para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo CONSUL 12,72 25,44 
8 2 UN termostato para freezer até 530 litros, independente de marca e modelo REFRITHOR 55,86 111,72 

9 2 SVÇ serviço de manutenção da placa eletrônica para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,60 235,20 

10 2 SVÇ serviço de manutenção de compressor de freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 117,60 235,20 

11 2 SVÇ serviço de manutenção de unidde de capacitador de compressor de 
freezer até 530 litros, independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

12 2 SVÇ serviço de manutenção do capacitador para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

13 2 SVÇ serviço de manutenção do termostato para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

14 2 SVÇ serviço de troca da placa eletrônica para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

15 2 SVÇ serviço de troca de borracha para freezer até 530 litros, independente de 
marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

16 2 SVÇ serviço de troca de capacitador para freezer até 530 litros, independente 
de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

17 2 SVÇ serviço de troca de compressor para freezer até 530 litros, independente 
de marca ou modelo REFRITHOR 98,00 196,00 

18 2 SVÇ serviço de troca de protetor térmico para freezer até 530 litros, 
independente de marca ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

19 2 SVÇ serviço de troca de relê para freezer até 530 litros, independente de marca 
ou modelo REFRITHOR 78,40 156,80 

20 2 SVÇ serviço de troca de termostato para freezer até 530 litros, independente 
de marca ou modelo REFRITHOR 66,96 133,92 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.899,80    Total geral de R$ 78.167,80 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 339/2017 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 225/2017, homologado em 
20/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 72.791,00 (Setenta e dois mil setecentos e noventa e um 
reais). 
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Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento de 
peças e prestação de serviços de manutenção em aparelhos de refrigeração da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa L. B. CLIMATIZAÇÃO LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 3 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 18.000 btus, modelos janela e split, independente 
de marca ou modelo ELGIN 62,00 124,00 

2 2 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 23,00 46,00 

3 10 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 150,00 1.500,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  18.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 445,00 890,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  18.000 btus, modelo janela 
e split, independente de marca ou modelo ELGIN 420,00 840,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, novo ou de 1ª 
linha ELGIN 113,00 226,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 96,00 192,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado 18.000 btus, modelos 
janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 350,00 700,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  18.000 
btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 29,00 58,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 18.000 btus, modelos janela 
e split, independende de marca ou modelo ELGIN 275,00 550,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  18.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 350,00 700,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 18.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo. ELGIN 222,00 444,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  18.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 28,00 56,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  18.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 110,00 220,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, independente da 
marca ou modelo. LB 263,00 1.052,00 

16 2 SVÇ serviço de instalação de compressor para aparelho de  18.000 btus, modelos 
janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou modelo LB 150,00 300,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  18.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, retirada e 
instalação no local 

LB 80,00 160,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  18.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo 

LB 80,00 160,00 

19 4 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  18.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

LB 78,75 315,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  18.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 179,00 358,00 

21 10 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de ar 
condicionado de  18.000 btus, modelo janela e split, incluindo montagem e 

desmontagem, retirada e instalação no local 
LB 190,00 1.900,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  18.000 
btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 120,00 480,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar condicionado de 

18.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 64,00 128,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  18.000 
btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 64,00 128,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 18.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 150,00 300,00 

26 2 SVÇ serviço de troca  do condesador de ar condicionado de  18.000 btus, modelos 
janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação LB 150,00 300,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado de 18.000 btus, após 3 metros da 
instalação completa 

LB 350,00 700,00 

28 5 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  18.000 btus, 
modelos de janela e split. LB 75,20 376,00 

29 2 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 18.000 btus ELGIN 230,00 460,00  

 

30 2 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 
18.000 btus. LB 68,00 136,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 13.799,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 4 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 150,00 300,00 

2 2 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 
btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 23,00 46,00 

3 15 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 
btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 150,00 2.250,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  22.000 à 24.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 494,00 988,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  22.000 à 24.000 btus, 
modelo janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 450,00 900,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, novo 
ou de 1ª linha ELGIN 129,00 258,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 87,00 174,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, 
modelos janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 343,00 686,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 
24.000 btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 33,00 66,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 22.000 à 24.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 307,00 614,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  22.000 à 24.000 
btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 420,00 840,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 22.000 à 24.000 
btus, modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 246,00 492,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 28,00 56,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelos 
janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 160,00 320,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus, 
independente da marca ou modelo. LB 300,00 1.200,00 

16 2 SVÇ serviço de instalação de compressor para aparelho de  22.000 à 24.000 btus, 
modelos janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou modelo LB 190,00 380,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  22.000 à 
24.000 btus, modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, 

retirada e instalação no local 
LB 180,00 360,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela 
e split, independente de marca ou modelo 

LB 80,00 160,00 

19 4 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo 
desmontagem e montagem, retirada e instalação 

LB 80,00 320,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  22.000 

à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 162,00 324,00 

21 15 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de ar 

condicionado de  22.000 à 24.000 btus, modelo janela e split, incluindo 
montagem e desmontagem, retirada e instalação no local 

LB 150,00 2.250,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  22.000 à 

24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 99,00 396,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar condicionado de 

22.000 à 24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

LB 80,00 160,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  22.000 à 

24.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 80,00 160,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 22.000 à 24.000 
btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 150,00 300,00 

26 2 SVÇ 
serviço de troca  do condensador de ar condicionado de  22.000 à 24.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 200,00 400,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado, após 3 metros da instalação 
completa 

LB 319,00 638,00 

28 5 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  22.000 à 24.000 
btus, modelos de janela e split. LB 85,00 425,00 

29 3 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 22.000 à 24.000 btus ELGIN 207,00 621,00 
30 3 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar condicionado. LB 102,00 306,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 16.390,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 5 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 36.0000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 170,00 340,00 

 

 

2 2 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 58,00 116,00 

3 4 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 121,00 484,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  36.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 949,00 1.898,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  36.000 btus, modelo janela 
e split, independente de marca ou modelo ELGIN 690,00 1.380,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, novo ou de 1ª 
linha ELGIN 129,00 258,00 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 96,00 192,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado 36.000 btus, modelos 
janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 400,00 800,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  36.000 
btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 65,00 130,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 36.000 btus, modelos janela 
e split, independende de marca ou modelo ELGIN 307,00 614,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 477,00 954,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 36.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 490,00 980,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  36.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 45,00 90,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  36.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 179,00 358,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 36.000 btus, independente da 
marca ou modelo. LB 343,00 1.372,00 

16 2 SVÇ serviço de instalação de compressor para aparelho de  36.000 btus, modelos 
janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou modelo LB 200,00 400,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  36.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, retirada e 
instalação no local 

LB 150,00 300,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  36.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo 

LB 150,00 300,00 

19 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

LB 150,00 300,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  36.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 190,00 380,00 

21 4 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de ar 
condicionado de  36.000 btus, modelo janela e split, incluindo montagem e 

desmontagem, retirada e instalação no local 
LB 190,00 760,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  36.000 
btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 190,00 760,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar condicionado de 

36.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 180,00 360,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  36.000 
btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 99,00 198,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 36.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 190,00 380,00 

26 2 SVÇ serviço de troca  do condensador de ar condicionado de  36.000 btus, modelos 
janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação LB 190,00 380,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado 36000, após 3 metros da instalação 
completa 

LB 305,00 610,00 

28 4 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  36.000 btus, 
modelos de janela e split. LB 230,00 920,00 

29 2 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 36.000 btus ELGIN 207,00 414,00 

30 2 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 
36.000. LB 128,00 256,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 16.684,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 6 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 2 UN aleta para ar condicionado de 60.0000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 220,00 440,00 

2 4 UN capacitor do ventilador para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 65,00 260,00 

3 5 UN carga de gás completa para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independente de marca ou modelo DUPONT 351,00 1.755,00 

4 2 UN compressor para aparelho de ar condicinado de  60.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 1190,00 2.380,00 

5 2 UN condensador  para aparelho de ar condicionado de  60.000 btus, modelo janela 
e split, independente de marca ou modelo ELGIN 790,00 1.580,00 

6 2 UN controle remoto de aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, novo ou de 1ª ELGIN 129,00 258,00 
 

 

linha 

7 2 UN hélice para aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 96,00 192,00 

8 2 SVÇ instalação completa de aparelho de ar condicionado 60.000 btus, modelos 
janela e split, com tubulação com distância de até 3 metros LB 790,00 1.580,00 

9 2 JG jogo de sensores de temperatura para aparelho de ar condicionado de  60.000 
btus, modelos janela e split, independente de marca ou modelo ELGIN 95,00 190,00 

10 2 UN motor ventilador para aparelho de ar condicionado 60.000 btus, modelos janela 
e split, independende de marca ou modelo ELGIN 307,00 614,00 

11 2 UN placa eletrônica principal para aparelho de condicionado de  60.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 588,00 1.176,00 

12 2 UN placa eletrônica receptora para aparelho de condicionado de 60.000 btus, 
modelos janela e split, independende de marca ou modelo ELGIN 388,00 776,00 

13 2 UN sensor de degelo para ar condicionado de  60.000 btus, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo ELGIN 106,00 212,00 

14 2 UN turbina para aparelho de ar condicionado de  60.000 btus, modelos janela e 
split, independente de marca ou modelo ELGIN 179,00 358,00 

15 4 SVÇ instalação de aparelho de ar condicionado de 60.000 btus, independente da 
marca ou modelo. LB 405,00 1.620,00 

16 2 SVÇ serviço de instalação de compressor para aparelho de  60.000 btus, modelos 
janela e split, modelos janela e split, independente de marca ou modelo LB 200,00 400,00 

17 2 SVÇ 
serviço de instalação de unidade de capacitor para aparelhos de  60.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo montagem e desmontagem, retirada e 
instalação no local 

LB 180,00 360,00 

18 2 SVÇ 
serviço de limpeza e desentupimento de tubulações de aparelhos de ar 

condicionado de  60.000 btus, modelos split ou janela, modelos janela e split, 
independente de marca ou modelo 

LB 280,00 560,00 

19 4 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de placa eletronica do aparelho de ar 

condicionado de  60.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e 
montagem, retirada e instalação 

LB 180,00 720,00 

20 2 SVÇ 
serviço de manutenção/conserto de condensador de ar condicionado de  60.000 

btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 200,00 400,00 

21 8 SVÇ 
serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de aparelho de ar 
condicionado de  60.000 btus, modelo janela e split, incluindo montagem e 

desmontagem, retirada e instalação no local 
LB 200,00 1.600,00 

22 4 SVÇ 
serviço de troca de placa eletrônica do aparelho de ar condicionado de  60.000 
btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 200,00 800,00 

23 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor do ventilador do aparelho de ar condicionado de 

60.000 btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, 
retirada e instalação 

LB 129,00 258,00 

24 2 SVÇ 
serviço de troca do capacitor para compressor de ar condicionado de  60.000 
btus, modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 

instalação 
LB 99,00 198,00 

25 2 SVÇ 
serviço de troca do motor do ventilador de ar condicionado de 60.000 btus, 

modelos janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e 
instalação 

LB 200,00 400,00 

26 2 SVÇ serviço de troca  do condesador de ar condicionado de  60.000 btus, modelos 
janela e split, incluindo desmontagem e montagem, retirada e instalação LB 200,00 400,00 

27 2 SVÇ 
valor da mão de obra com os materiais necessários para instalação de 

tubulações, de aparelho de ar condicionado 60.000 btus, após 3 metros da 
instalação completa 

LB 434,00 868,00 

28 6 SVÇ serviço de  desinstalação de aparelhos de ar condicionado de  60.000 btus, 
modelos de janela e split. LB 229,00 1.374,00 

29 2 UN bomba de dreno para aparelho de ar condicionado de 60.000 ELGIN 207,00 414,00 

30 2 SVÇ serviço de instalação de bomba de dreno para aparelho de ar condicionado 
60.000 btus; LB 128,00 256,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 22.399,00    

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 7 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 3 UN capacitor para cortina de ar de 90 cm ELGIN 23,00 69,00 
2 3 UN motor da turbina para cortina de ar de 90 cm ELGIN 182,00 546,00 
3 3 UN turbina para cortina de ar de 90 cm ELGIN 90,00 270,00 
4 3 SVÇ serviço de troca de capacitor de cortina de ar de 90cm LB 90,00 270,00 
5 3 SVÇ serviço de troca de motor de cortina de ar de 90cm LB 80,00 240,00 
6 3 SVÇ serviço de troca de turbina de cortina de ar de 90cm LB 60,00 180,00 
7 3 SVÇ serviço de manutenção de capacitor para cortina de ar de 90cm LB 60,00 180,00 
8 3 SVÇ serviço de manutenção de motor de turbina para cortina de ar de 90cm LB 80,00 240,00 
9 3 SVÇ serviço de manutenção para turbina de cortina de ar de 90cm LB 60,00 180,00 

10 3 SVÇ serviço de manutenção, limpeza e higienização completa de cortina de ar de 
90cm LB 66,00 198,00 

11 2 UN 

cortina de ar 90 cm, com voltagem de 220 v, na cor branca, vazão de ar de 700 
a 1200(m³h), velocidade do ar 9 a 11,5(m/s), velocidade controlada por controle 
remoto, dimensões aproximadas do produto - cm 90x22,1x18,3, nível de ruído 

alto(50) e baixo(48), com toda estrutura de instalação, entregue e 
instalado.garantia de 12 meses. 

ELGIN 573,00 1.146,00 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 3.519,00    Total geral de R$ 72.791,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 340/2017 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 225/2017, homologado em 
20/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 63.150,00 (Sessenta e três mil cento e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento de 
peças e prestação de serviços de manutenção em aparelhos de refrigeração da 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa L G DE SOUZA BARSAGLIA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição - LOTE 8 Marca 
Valor 

Unitário  
R$ 

Valor 
Total  
R$ 

1 10 UN 

ar condicionado tipo split 12000 btu’s, quente e frio, com filtro de carvão 
ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 220 volts, 
frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 03 (três) 

velocidades de insuflamento com aletas horizontais e verticais, função 
desumidificação, movimento e controle automático do direcionamento do 

ar, tratamento anticorrosivo, timer 24 horas, filtros de ar de fácil 
remoção, acionamento de emergência na unidade interna no caso de 

perda ou dano do controle remoto, indicadores luminosos de comando, 
garantia mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
HEQI12B2IA/ 
HEQE12B2IA 

 

1.474,80 14.748,00 

2 3 UN 

ar condicionado tipo split 18000 btu’s, quente e frio, com filtro de carvão 
ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 220 volts, 
frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 03 (três) 

velocidades de insuflamento com aletas horizontais e verticais, função 
desumidificação, movimento e controle automático do direcionamento do 

ar, tratamento anticorrosivo, timer 24 horas, filtros de ar de fácil 
remoção, acionamento de emergência na unidade interna no caso de 

perda ou dano do controle remoto, indicadores luminosos de comando, 
garantia mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

AGRATTO 
PH24000QFM 2.323,00 6.969,00 

3 3 UN 

ar condicionado tipo split 24000 btu’s, quente e frio, com filtro de carvão 
ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 220 volts, 
frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 03 (três) 

velocidades de insuflamento com aletas horizontais e verticais, função 
desumidificação, movimento e controle automático do direcionamento do 

ar, tratamento anticorrosivo, timer 24 horas, filtros de ar de fácil 
remoção, acionamento de emergência na unidade interna no caso de 

perda ou dano do controle remoto, indicadores luminosos de comando, 
garantia mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

PHILCO 
PH24000QFM 3.636,00 10.908,00 

4 3 UN 

ar condicionado tipo split 36000 btu’s, quente e frio, com filtro de carvão 
ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 220 volts, 
frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 03 (três) 

velocidades de insuflamento com aletas horizontais e verticais, função 
desumidificação, movimento e controle automático do direcionamento do 

ar, tratamento anticorrosivo, timer 24 horas, filtros de ar de fácil 
remoção, acionamento de emergência na unidade interna no caso de 

perda ou dano do controle remoto, indicadores luminosos de comando, 
garantia mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

ELGIN 
PEQ136B2NB 
PEQE36B2NB 

5.399,00 16.197,00 

5 2 UN 

ar condicionado tipo split 60000 btu’s, quente e frio, com filtro de carvão 
ativado removível e lavável, compressor rotativo, tensão 220 volts, 
frequência 60 hz, controle remoto sem fio, selo procel a, 03 (três) 

velocidades de insuflamento com aletas horizontais e verticais, função 
desumidificação, movimento e controle automático do direcionamento do 

ar, tratamento anticorrosivo, timer 24 horas, filtros de ar de fácil 

ELGIN 
PEQI60B2NA 
PEQE60B3NA 

7.164,00 14.328,00 

 

 

remoção, acionamento de emergência na unidade interna no caso de 
perda ou dano do controle remoto, indicadores luminosos de comando, 
garantia mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 63.150,00    
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de setembro de 2017. 

Alberto Nabhan 
Prefeito em exercício 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 341/2017 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 212/2017, homologado em 
21/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 32.250,00 (Trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de impressão de revistas personalizadas para atividades de educação 
ambiental.  
Empresa: GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 
 
 
 
 
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário Valor Total 

1 15.000 

Serviço de impressão de revista em quadrinhos, conforme especificações abaixo: 
1. A revista deverá conter: 

• 28 páginas de desenvolvimento da historia, mais 2 capas e 2 contra capas 
totalizando 32 páginas. 

• Dimensões da Capa: 22x31.2cm, em 4x4 cores em Off-set 90g CTP Incluso; 
• Miolo: 28 páginas, dimensões 15.5x22cm, em 4 cores em Off-set, peso 90g, CTP 

Incluso e grampeado 
2. Desenvolvimento de História em quadrinhos sugerido pela SEMMA e ou COMMA 

incluindo: Desenho, Arte, cor, Letras e a criação de 06 (seis) personagens. 
3. (Os personagens em quadrinhos, no mínimo 06) serão sugeridos pela SEMMA e ou 

COMMA. 
4. Os direitos autorais dos personagens criados deverão ser cedidos a SEMMA e ao 

COMMA. 
5. O uso das imagens dos personagens criados será de uso exclusivo da SEMMA e do 

COMMA. 

R$ 2,15 R$ 
32.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 

 

 

remoção, acionamento de emergência na unidade interna no caso de 
perda ou dano do controle remoto, indicadores luminosos de comando, 
garantia mínima de funcionamento do fabricante do equipamento de no 

mínimo 12 (doze) meses. incluso instalação e mão de obra. 

   VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ 63.150,00    
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de setembro de 2017. 

Alberto Nabhan 
Prefeito em exercício 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 341/2017 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 212/2017, homologado em 
21/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 32.250,00 (Trinta e dois mil duzentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de impressão de revistas personalizadas para atividades de educação 
ambiental.  
Empresa: GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 
 
 
 
 
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário Valor Total 

1 15.000 

Serviço de impressão de revista em quadrinhos, conforme especificações abaixo: 
1. A revista deverá conter: 

• 28 páginas de desenvolvimento da historia, mais 2 capas e 2 contra capas 
totalizando 32 páginas. 

• Dimensões da Capa: 22x31.2cm, em 4x4 cores em Off-set 90g CTP Incluso; 
• Miolo: 28 páginas, dimensões 15.5x22cm, em 4 cores em Off-set, peso 90g, CTP 

Incluso e grampeado 
2. Desenvolvimento de História em quadrinhos sugerido pela SEMMA e ou COMMA 

incluindo: Desenho, Arte, cor, Letras e a criação de 06 (seis) personagens. 
3. (Os personagens em quadrinhos, no mínimo 06) serão sugeridos pela SEMMA e ou 

COMMA. 
4. Os direitos autorais dos personagens criados deverão ser cedidos a SEMMA e ao 

COMMA. 
5. O uso das imagens dos personagens criados será de uso exclusivo da SEMMA e do 

COMMA. 

R$ 2,15 R$ 
32.250,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 342/2017 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 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 197.055,24 (Cento e noventa e sete mil cinquenta e cinco 
reais e vinte e quatro centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
esfigmomanômetro, entre outros equipamentos permanentes com recursos de 
propostas federais para as Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO 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 23 UN geladeira tipo doméstica, conforme Anexo VII. ELECTROLUX 
RFE39 1.118,18 25.718,14 

5 20 UN televisor de led 42 polegadas conforme Anexo VII. AOC  
LE42M1475 1.800,00 36.000,00 

9 15 UN bebedouro de pressão de coluna conforme Anexo VII. IBBL  
BAG40 539,00 8.085,00 

10 14 UN ar condicionado tipo split 36000 btu’s, quente e frio, 
conforme Anexo VII. ELGIN 5.389,18 75.448,52 

16 24 UN ar condicionado tipo split 12000 btu’s conforme Anexo 
VII. ELGIN 1.468,18 35.236,32 

17 4 UN ar condicionado tipo split 7000 btu’s conforme Anexo VII. AGRATTO 1.068,18 4.272,72 

18 3 UN ar condicionado tipo split 30000 btu’s conforme Anexo 
VII. PHILCO 4.098,18 12.294,54 

   TOTAL DE R$ 197.055,24    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 343/2017 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 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 41.205,00 (Quarenta e um mil duzentos e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
esfigmomanômetro, entre outros equipamentos permanentes com recursos de 
propostas federais para as Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: COMERCIAL SANTOS DUMONT 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$ 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 47 UN mesa para impressora conforme Anexo VII. MARTINUCCI SPME 
MDP 15MM 111,00 5.217,00 

3 53 UN mesa de escritório.conforme Anexo VII MARTINUCCI  
SMPE MDP 245,00 12.985,00 

4 11 UN leitor código de barras conforme Anexo VII. MULTILASER  
GA 126 188,00 2.068,00 

11 1 UN tela projeção - tripé conforme Anexo VII. TES 1.80X1.80 488,00 488,00 

15 19 UN impressora monocromática laser led 30 paginas por 
minuto, conforme Anexo VII. BROTHER HL2320D 998,00 18.962,00 

26 15 UN cadeira em aço ferro pintado, conforme termo de 
referencia.  

MARTIFLEX NEW  
ISSO FIXA 99,00 1.485,00 

   TOTAL DE R$ 41.205,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 344/2017 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 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 8.448,74 (Oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e 
setenta e quatro centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
esfigmomanômetro, entre outros equipamentos permanentes com recursos de 
propostas federais para as Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 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$ 

6 18 UN 
reanimador pulmonar manual tipo 
ambu infantil pediátrico conforme 

Anexo VII. 

FARMATEX LAKHANI MEDICARE PVT.LTD 
INDIA PEDIATRICO 80440960008 121,80 2.192,40 

7 18 UN reanimador pulmonar manual tipo 
ambu adulto conforme Anexo VII. 

FARMATEX LAKHANI MEDICARE PVT.LTD 
INDIA ADULTO 80440960008 121,80 2.192,40 

8 48 UN esfigmomanômetro adulto conforme 
Anexo VII. 

PREMIUM/WENZHOU KANGJU MEDICAL 
INSTRUMENTS CO.LTD-CHINA/BR-20D 

ADULTO/ 80275310022 
58,00 2.784,00 

14 2 UN 
balança digital exclusiva para 

criança até 02 anos, capacidade até 
15 kg, conforme Anexo VII. 

WELMY/ WELMY IND.COM. 
LTDA/109E/ISENTO DE REGISTRO NO 

M.S. 
560,50 1.121,00 

19 2 UN estetoscópio adulto conforme Anexo 
VII. 

PREMIUM/NINGBO SIFANG MEDICAL 
INSTRUMENTS CO.LTD.-CHINA/SIMPLES 

ADULTO/80275310052 
15,47 30,94 

21 2 UN esfigmomanômetro infantil conforme 
Anexo VII. 

PREMIUM/WENZHOU KANGJU MEDICAL 
INSTRUMENTS CO.LTD-CHINA/BR-20D 

INFANTIL/ 80275310022 
64,00 128,00 

   TOTAL DE R$ 8.448,74    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 345/2017 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 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
esfigmomanômetro, entre outros equipamentos permanentes com recursos de 
propostas federais para as Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: RD NEGOCIOS DE INFORMATICA 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$ 

12 30 UN unidade de processador conforme Anexo VII. DEUTEL 1.170,00 35.100,00 
13 30 UN monitor tamanho da tela: 18.5" conforme Anexo VII. PCTOP 380,00 11.400,00 
   TOTAL DE R$ 46.500,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 346/2017 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 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
esfigmomanômetro, entre outros equipamentos permanentes com recursos de 
propostas federais para as Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: MUNIZ & ROCHA 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$ 

12 30 UN unidade de processador conforme Anexo VII. DEUTEL 1.170,00 35.100,00 
13 30 UN monitor tamanho da tela: 18.5" conforme Anexo VII. PCTOP 380,00 11.400,00 
   TOTAL DE R$ 46.500,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan  

Prefeito em exercício 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 347/2017 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 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 698,00 (Seiscentos e noventa e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, eletrodomésticos, 
esfigmomanômetro, entre outros equipamentos permanentes com recursos de 
propostas federais para as Unidades Básicas de Saúde.  
Empresa: ZANZARINI E BUENO 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$ 

22 1 UN mesa de reunião redonda, conforme termo de referencia.  COMAC 276,00 276,00 
23 1 UN mesa de reunião oval, conforme termo de referencia. COMAC 422,00 422,00 
   TOTAL DE R$ 698,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 381/2017 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 176/2017, homologado em 
17/10/2017. 
Valor Homologado: R$ 4.760,00 (Quatro mil setecentos e sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cadeiras conforme necessidade 
da Secretária Municipal de Saúde.  
Empresa: C K YOKOTA MOVEIS -ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 20 UN 

cadeira executiva giratória com base sistema back system, com braços 
digitador com regulagem de altura, assento e encosto de couríssimo 

impermeável de alta resistência na cor preta e estofados com espuma 
injetada de 50mm. pés em ferro em pintura epox com 5 hastes com 

rodízio de silicone. pode suportar uma pessoa pesando de 100kg a 150 
kg. Os produtos deverão atender aos padrões da NBR 13962 

PERFLEX R$ 
238,00 

R$ 
4.760,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de outubro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 457/2017 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 298/2017, homologado em 
14/12/2017. 
Valor Homologado: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços mecânicos, lubrificação e ar condicionado em 
veículos do Corpo de Bombeiros de Cianorte.  
Empresa: CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Lote Descrição - tabela 16 Percentual de desconto 
% 

Valor  
R$ 

21 PICK-UP FORD RANGER AKA-3233 (AR CONDICIONADO) 12,00 1.500,00 
24 PICK-UP GM S-10 FLEX AQU-7710 (AR CONDICION.) 12,00 1.500,00 
31 VW PARATI 1.6 AVZ-7641 (MECANICA) 10,00 10.000,00 
32 VW PARATI 1.6 AVZ-7641 (LUBRIFICANTES) 10,00 500,00 
33 VW PARATI 1.6 AVZ-7641 (AR CONDICIONADO) 12,00 1.000,00 
34 VW GOL ANK-3204 (MECANICA) 10,00 10.000,00 
35 VW GOL ANK-3204 (LUBRIFICANTES) 10,00 500,00 
36 VW GOL ANK-3204 (AR CONDICIONADO) 12,00 1.000,00 
37 VW KOMBI AED-5660 (MECANICA) 10,00 7.000,00 
38 VW KOMBI AED-5660 (LUBRIFICANTES) 10,00 500,00 
39 REBOQUE BARCO ANGOLA 1991 PLACAS ACD-8041 (MECAN) 10,00 500,00 
40 REBOQUE BARCO CANÇÃO 2001 AJT-4098 (MECANICA) 10,00 500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

SÉTIMO TERMO ADITIVO 
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 313/2013 FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 351/2013. 
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: 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Guaianazes 1238, Campos Elíseos, CEP: 01204-
001, na cidade São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.198.164/0001-60, 
neste ao representada pelas Sras. Marta Wouters Montoya, portadora da Cédula de 
 

 

Identidade RG nº 57.124.465-8 e do CPF nº 603.184.650-00 e Neide Oliveira 
Souza, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.543.390-8, residentes e 
domiciliadas em São Paulo.        
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência e execução por mais doze meses, término em 05/12/2018, acrescentando 
ao contrato o valor de R$ 32.923,70 (trinta e dois mil novecentos e vinte e três reais 
e setenta centavos). Passando o contrato a ter o valor total de R$ 157.355,49 (cento 
e cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta  e nove 
centavos).  
Foram excluídos os veículos AMT-7466, AKX-4867, AVU-6322 e AUV-6324 e 
acrescentados os veículos BBL-0673, AOW-6959, AKI-9379 e BAO-1120, 
conforme tabela abaixo: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

Unitário 
Registrado 

1 1 

seguro para veículo marcopolo volare w-8 (urbano com ar), placa AOW-6956, 
ano/modelo 2007/2007 código fipe 00000-0 combustível diesel - perda parcial: R$ 
110.000,00 - ind. integral: R$ 110.000,00 - DMT:  R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 
- DMO: R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN 
- proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de 
cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo. 

1.805,66 

2 1 

seguro para veículo peugeot/boxer (diesel) nacional furgão, 2.8 330tb médio, placa AOB-
9450, ano/modelo 2007/2007 código fipe 024093-1 - perda parcial: R$ 110% - ind. 
integral: 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: R$ 
40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - proteção 
para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura igual a 
12 meses, conforme memorial descritivo.  

2.458,63 

3 1 

seguro para veículo volkswagen kombi 1.4 total flex (escolar),placa AXT-7485, 
ano/modelo 2013/2014, código fipe: 005241-8 - perda parcial: 110% - ind. integral: 
110% da tabela fipe - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: R$ 40.000,00 - 
APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - proteção para os 
vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura igual a 12 
meses, conforme memorial descritivo.  

2.403,20 

6 1 

seguro para veículo volkswagen kombi 1.4 standart total flex, placa ARY-6027, 
ano/modelo 2009/2009, código fipe: 005238-8, combustível gasolina/álcool - perda 
parcial: 110% - ind. integral: 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 
200.000,00 - DMO: R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - 
especial PN - proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo 
de cobertura igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

1.771,21 

8 1 

seguro para veículo mercedez benz L.O. (ônibus) 915, placa ASE-1576, ano/modelo 
2009/2009, combustível diesel - perda parcial: R$ 140.000,00 - ind. integral: R$ 
140.000,00 - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: R$ 40.000,00 - APP 
com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - proteção para os vidros 
completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura igual a 12 meses, 
conforme memorial descritivo.  

2.537,36 

9 1 

seguro para veículo peugeot/boxer (diesel), nacional furgão, 2.8 330tb médio, placa AQF-
3907, ano/modelo 2007/2007; código fipe: 024093-1; combustível diesel - perda parcial: 
110% - ind. integral: 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - 
DMO: R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

2.617,88 

10 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/flex, placa AVX-7556, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0; combustível gasolina/álcool - perda parcial: 110% - 
ind. integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: 
R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

1.321,02 
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Item Qtde Especificações 
Valor 

Unitário 
Registrado 

11 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/flex, placa AWF-0565, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0, combustível gasolina/álcool - perda parcial: 110% - 
ind. integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: 
R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

1.332,95 

12 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/flex, placa AVX-7558, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0, combustível gasolina/álcool - perda parcial: 110% - 
ind. integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: 
R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

1.332,95 

13 1 

seguro para veículo fiat uno evo 1.0 vivace fire/fle, placa AVX-7568, ano/modelo 
2012/2013; código fipe: 001303-0, combustível gasolina/álcool - perda parcial: 110% - 
ind. integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: 
R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses, conforme memorial descritivo.  

1.356,78 

14 1 

seguro para veículo fiat ducato cargo 2.3 me longo, placa AUP-2567, ano/modelo 
2011/2012; código fipe: 001283-1, combustível diesel - perda parcial: 110% - ind. 
integral: 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: R$ 
40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - proteção 
para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura igual a 
12 meses, conforme memorial descritivo.  

2.238,35 

17 1 

seguro para veículo ambulância Renault Master, placa AZP-5238, ano/modelo 
2015/2016, Renavam 0104887572-2; combustível diesel - perda parcial conforme dano, 
até 70% do valor de R$ 92.171,00 - ind. integral: R$ 92.171,00 - DM: R$ 200.000,00 - 
DC: R$ 200.000,00 – DMO5328 
: R$ 40.000,00 - APP-Morte/Invalidez/DMH: R$ 20.000,00 - Socorro Mecânico Básico - 
Cobertura para danos aos vidros do veículo - assistência 24 horas - especial PN - uso 
ambulância - cobertura compreensiva. Sem limite de Km para guincho. Prazo de 
cobertura até 05/12/2015. Na ocorrência de sinistro deverá ser apresentado o certificado 
do curso para condução de ambulância.  

3.493,64 

18 1 

seguro para veículo Fiat Doblo Ambulancia, placa BAW 3308, ano/modelo 
2016/2016, Renavam 01100552127; combustível álcool/gasolina 

- perda parcial conforme dano, do valor de R$ 60.743,00 
- DM: R$ 200.000,00 
- DC: R$ 200.000,00 

- APP-Morte/Invalidez/DMH: R$ 20.000,00 
-Socorro Mecânico Básico 

- Cobertura para danos aos vidros do veículo 
-assistência 24 horas 

- especial PN 
-uso ambulância 

-cobertura compreensiva 
Sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura até 05/12/2017. 

Na ocorrência de sinistro deverá ser apresentado o certificado do curso para 
condução de ambulância.  

2.435,63 

19 1 

Seguro para GM Corsa 1.0 super 16V SFI, placa AKI 9379, ano/modelo 
2002/2002, renavan 00785487654 combustível gasolina - perda parcial: 110% - 
ind. integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: 
R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses. 

832,90 

20 1 

Seguro para VW Kombi 1.4 total flex, placa AOW -6959, ano/modelo 
2007/2007, renavan 92.281878-9 combustível gasolina - perda parcial: 110% - ind. 
integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: R$ 
40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - proteção 
para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura igual a 
12 meses. 

1.556,92 

21 1 

Seguro para Fiat Mobi 1.0 like fire flex, placa BBL 0673, ano/modelo 
2017/2018, renavan 01122848053 combustível gasolina - perda parcial: 110% - 
ind. integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: 
R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses. 

1.634,00 

 

 

Item Qtde Especificações 
Valor 

Unitário 
Registrado 

22 1 

Seguro para Fiat Doblo 1.8 essence 16v flex, placa BAO -1120, ano/modelo 
2016/2016, renavan  01088559082 combustível gasolina - perda parcial: 110% - 
ind. integral 110% da tabela FIPE - DMT: R$ 200.000,00 - DCT: R$ 200.000,00 - DMO: 
R$ 40.000,00 - APP com DMH: R$ 20.000,00 - assistência 24 horas - especial PN - 
proteção para os vidros completa vip, sem limite de Km para guincho. Prazo de cobertura 
igual a 12 meses. 

1.794,62 

Cláusula Segunda:  
Dotação Orçamentária:  
08021030100072048 – Manutenção de postos de saúde do município – 339039 - 
Fonte 495. 
08021030100082049 – Manutenção de transporte de doentes – 339039 - Fonte 303 
0808103030092149 – Manutenção do CAPS 339039 fonte 303 
08051012200042054 – Manutenção da Divisão Administrativa 339039 fonte 303 
08031030200072151 – Manutenção da UPA 339039 fonte 303 
08041030400072052 – Manutenção da Vigilância Sanitária 339039 fonte 497 
Cláusula Terceira: 
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a 
fim de que juntos produzam um só efeito. 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de dezembro de 2017. 

 Claudemir Romero Bongiorno Marta Wouters Montoya 
      Prefeito Municipal    Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
        Contratante                                                  Contratada 

 
Neide Oliveira Souza  

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais  
Contratada 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA 
PORTARIA Nº 901/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, férias no período de 20/12/2017 a 22/12/2017 e de 
17/01/2018 a 02/02/2018, a servidora pública municipal GLAUCILENE GO-
MES AGUILA PORCEL, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DE GA-

BINETE, referente ao período interrompido através das Portarias n.º 577/2013, 
de 02 de agosto de 2013 e Portaria nº 010/2017 de 04/01/2017.
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de Dezembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

Secretaria de Finanças
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................................. 4 

2 OBJETIVO ......................................................................................................................................................................... 5 

3 CENÁRIO ECONÔMICO ............................................................................................................................................... 6 

3.1 INTERNACIONAL .................................................................................................................................................. 6 

3.2 NACIONAL .............................................................................................................................................................. 7 

3.3 PERSPECTIVAS .................................................................................................................................................... 8 

3.3.1 INTERNACIONAL ............................................................................................................................................. 8 

3.3.2 NACIONAL .......................................................................................................................................................... 8 

3.4 EXPECTATIVAS DE MERCADO ....................................................................................................................... 8 

4 ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS ..................................................................................................... 9 

4.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA .........................................................................................................................11 

4.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ...................................11 

4.3 ENQUADRAMENTO ...........................................................................................................................................11 

4.4 VEDAÇÕES ..........................................................................................................................................................12 

5 META ATUARIAL ..........................................................................................................................................................13 

6 ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS ..............................................................................................................14 

6.1 GESTÃO PRÓPRIA ............................................................................................................................................14 

6.2 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO ................................................................................................................................14 

7 CONTROLE DE RISCO ...............................................................................................................................................15 

7.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO .......................................................................................................15 

7.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO ..........................................................................................................16 

7.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ .........................................................................................................16 

8 POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA .............................................................................................................................17 

9 CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO ................................................................................................................18 

9.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES .........................18 

10 PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS ................................................................................................................................20 

10.1 METODOLOGIA ...................................................................................................................................................20 

10.2 CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO....................................................................................................................20 

10.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ...........................................................................................................20 

10.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS .............................................................................................................20 

10.2.3 TÍTULOS PRIVADOS ................................................................................................................................21 

10.2.4 POUPANÇA .................................................................................................................................................22 

10.3 FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES .................................................................................................22 



Órgão Oficial Nº 1161                    Terça-feira, 19 de dezembro de 2017                                       Pág. 

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

19

 
 

p. 3 
Rua Ipiranga, 629 – Centro                 CEP: 87.200-254 Cianorte/PR 

Fone: (44) 3631-1838                    E-mail: sedecapseci@gmail.com 
 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 

11 CONTROLES INTERNOS ......................................................................................................................................24 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS .........................................................................................................................................26 

DISCLAIMER ..........................................................................................................................................................................29 

 

 
  



Órgão Oficial Nº 1161                    Terça-feira, 19 de dezembro de 2017                                       Pág. 

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

20

 
 

p. 4 
Rua Ipiranga, 629 – Centro                 CEP: 87.200-254 Cianorte/PR 

Fone: (44) 3631-1838                    E-mail: sedecapseci@gmail.com 
 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 

1 INTRODUÇÃO 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de 
novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e 
pela Resolução CMN n° 4.604, de 19 de outubro de 2017, doravante denominada 
simplesmente “Resolução CMN nº 3.922/2010”, o Comitê de Investimentos e a Diretoria 
Executiva da Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de 
Cianorte - CAPSECI, apresenta sua Política de Investimentos para o exercício de 2018, 
aprovada pelo Conselho de Administração. 

A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que 
fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisões relativos aos 
investimentos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, empregada como 
instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do 
equilíbrio econômico-financeiro. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados 
em critérios técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, 
para que se trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de 
caixa atuarial da entidade, ou seja, o equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em 
consideração as reservas técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) 
projetadas pelo cálculo atuarial. 
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2 OBJETIVO 

A Política de Investimentos da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
Públicos do município de Cianorte - CAPSECI tem como objetivo estabelecer as diretrizes 
das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários 
do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu 
equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa 
governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à 
natureza de suas obrigações e transparência. 

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na 
condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os 
investimentos em instituições que possuam as seguintes características: solidez 
patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de administração e 
gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X 
retorno. 

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário 
econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, 
buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, 
médio e longo prazo, atendendo aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

Os responsáveis pela gestão da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
Públicos do município de Cianorte - CAPSECI têm como objetividade a contínua busca 
pela ciência do conhecimento técnico, exercendo suas atividades com boa fé, legalidade 
e diligência; zelando pelos elevados padrões éticos, adotando as melhores práticas que 
visem garantir o cumprimento de suas obrigações. 
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3 CENÁRIO ECONÔMICO 

3.1 INTERNACIONAL 

Nova revisão apontou que a economia da zona do euro cresceu 0,6% no terceiro 
trimestre, em relação ao segundo e 2,6% na base anual, de acordo com a agência 
Eurostat. Com a confiança na economia no nível mais alto desde 2000, a expansão das 
indústrias da região teve em novembro o melhor mês em mais de dezessete anos. 

Em outubro, conforme o informado também pela agência Eurostat, a taxa de desemprego 
na zona do euro caiu para 8,8%, a menor marca em nove anos.  Era de 14,4 milhões de 
pessoas o contingente de desempregados. 

A taxa de inflação, por sua vez, depois de ter se desacelerado para 1,4% em outubro, 
voltou a acelerar em novembro, mês em que os preços ao consumidor subiram 1,5% em 
relação ao ano anterior. 

Conforme a segunda estimativa do Departamento de Comércio, o PIB americano no 
terceiro trimestre de 2017 subiu à taxa anual de 3,3%, contra 3,1% do trimestre anterior. 
O maior crescimento foi impulsionado pela continuidade dos gastos robustos dos 
consumidores e dos investimentos empresariais. 

O mercado de trabalho continuou robusto. Em novembro foram criadas 228 mil vagas de 
trabalho não agrícolas, quando a expectativa era de 200 mil. A taxa de desemprego, que 
era de 4,1% em outubro, permaneceu nesse patamar. 

Na China, as exportações e importações aceleraram inesperadamente em novembro, 
sinal encorajador para a segunda maior economia do mundo. No Japão, o PIB do terceiro 
trimestre cresceu 2,5% anualizados, entre julho e setembro, graças a grandes ganhos nas 
despesas de capital. 

MERCADOS DE RENDA FIXA E RENDA VARIÀVEL 

No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que 
tinham rendimento de 2,37% a.a. no final de outubro, terminaram novembro com um 
rendimento de 2,41% a.a., ao passo que os emitidos pelo governo britânico rendiam 
1,32% a.a. Os emitidos pelo governo alemão, por sua vez, fecharam o mês com 
rendimento de 0,37%. Paralelamente, o dólar se desvalorizou 2,22% perante o euro e 
0,56% perante o yen, por exemplo.  

Já as bolsas internacionais tiveram em novembro, resultados mistos. Enquanto a bolsa 
alemã (Dax) caiu 1,552% no mês e a inglesa (FTSE 100) 2,22%, a do Japão (Nikkey 225) 
subiu 3,24%, enquanto a americana avançou (S&P 500) 2,81%, estabelecendo novos 
recordes. 
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No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent subiu no mês de novembro 4,38. 

3.2 NACIONAL 

Conforme o IBGE, a economia brasileira cresceu 0,1% no terceiro trimestre, mostrando 
estabilidade. Enquanto o setor agrícola apresentou queda de 3% no período, a indústria 
cresceu 0,4% e o setor de serviços 1%. 

Já a taxa de desemprego, que era de 12,4% no trimestre encerrado em setembro, recuou 
para 12,2% no trimestre encerrado em outubro, com 12,7 milhões de pessoas sem 
trabalho. O rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.127,00 no final do trimestre. 

Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou superávit 
primário de R$ 4,8 bilhões em outubro. No ano o déficit primário acumulou R$ 77,4 
bilhões e em doze meses R$ 187,2 bilhões (2,88% do PIB).  

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 414,2 bilhões (6,37% 
do PIB) e o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 601,4 bilhões 
(9,25% do PIB), também em doze meses.  

A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) 
alcançou em janeiro R$ 4,83 trilhões (74,4% do PIB). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou de outubro para 
novembro de 0,42% para 0,28%. 

Em doze meses, a alta acumulada foi de 2,80%, bem abaixo do piso da meta que é 3% e 
no ano, de 2,50%.  

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,18% em novembro 
passando a acumular uma alta de 1,80% no ano e de 1,95% em doze meses. 

Na reunião realizada já no início de dezembro, o Copom, por unanimidade, decidiu reduzir 
a taxa Selic de 7,50% para 7% a.a., a décima redução da taxa seguida. No comunicado 
após a reunião, o comitê afirmou que a continuidade da queda dependerá do cenário na 
época. 

A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de novembro 
cotada em R$ 3,2616, com uma desvalorização de 0,47% no mês. 

Em outubro, as transações correntes, apresentaram déficit de US$ 343 milhões, 
acumulando em doze meses saldo negativo de US$ 9,6 bilhões. 
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Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US$ 
8,2 bilhões no mês, as reservas internacionais terminaram outubro em US$ 380,4 bilhões 
e a dívida externa bruta em US$ 320,7 bilhões. 

A Balança Comercial, por sua vez, teve em novembro de 2017 um superávit de US$ 3,54 
bilhões e acumula no ano um saldo de US$ 62 bilhões, recorde para o período. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos 
disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de novembro acabou sendo o 
do IRF-M1, com alta de 0,62%, seguido do CDI com alta de 0,57% e do IDkA2 (IPCA), 
com 0,26%. Em doze meses, o melhor desempenho foi o do IDkA 20 (IPCA) com alta de 
24,38%, seguido do IRF-M 1+, com alta de 18,70% e do IMA-B 5+, com alta de 18,65%.  

Para o Ibovespa, a queda no mês foi de 3,15% e agora acumula no ano uma alta de 
19,50% e de 20,95% em doze meses. O índice encerrou o mês em 71.970 pontos. 

 

3.3 PERSPECTIVAS 

3.3.1 INTERNACIONAL 
Com o forte avanço da economia americana, a expectativa maior do mercado repousa no 
que fará o FED em relação à política monetária. Um aumento dos juros é esperado. 

 

3.3.2 NACIONAL 
No mercado local, as atenções em dezembro continuarão voltadas para o andamento da 
reforma da previdência, que irá precisar de ao menos 308 votos para ser aprovada. Ao 
que tudo indica, as dificuldades para a aprovação da matéria serão enormes.  

 

3.4 EXPECTATIVAS DE MERCADO 

 

Fonte: Relatório Focus do Banco Central do Brasil_2017.10_20  

Índices (Mediana Agregado) 2017 2018
IPCA (%) 3,06 4,02
IGP-DI (%) -0,97 4,50
IGP-M (%) -0,87 4,44
IPC-Fipe (%) 2,29 4,39
Taxa de Câmbio (R$/US$) 3,16 3,30
Meta Taxa Selic (%a.a.) 7,00 7,00
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 52,23 55,90
PIB (% do crescimento) 0,73 2,50
Produção Industrial (% do crescimento) 2,00 2,73
Balança Comercial (US$ Bilhões) 64,75 51,50
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4 ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os 
limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 
3.922/2010. Limites estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e 
de perspectivas futuras, com as hipóteses razoáveis de realização no curto e médio 
prazo, conforme descrito abaixo: 

Alocação Estratégica para o exercício de 2018 

   

Estratégia de Alocação - 
Política de Investimento de 

2018 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

Resolução 
CMN % 

Limite 
Inferior 

(%) 
Estratégia 
Alvo (%) 

Limite 
Superior 

(%) 

Renda 
Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 25,00% 70,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c" 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Operações compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 60,00% 2,50% 10,00% 60,00% 

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea “b” 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 40,00% 5,00% 10,00% 30,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b” 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a" 15,00% 0,00% 15,00% 15,00% 

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b" 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c" 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 22,50% 70,00% 190,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a" 30,00% 2,00% 5,00% 10,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, "a" 20,00% 0,00% 5,00% 10,00% 

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 4,00% 10,00% 10,00% 

FI em Participações - Art. 8º, IV, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 6,00% 30,00% 40,00% 

 
Total Geral 690,00% 28,50% 100,00% 230,00% 
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A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não 
somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia 
definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de 
déficit e/ou superávit. 

Alocação Estratégica para os próximos cinco anos 

   

Estratégia de Alocação - para 
os próximos cinco exercícios 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

Resolução 
CMN % 

Limite Inferior 
(%) 

Limite 
Superior (%) 

Renda 
Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 70,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c" 100,00% 0,00% 0,00% 

Operações compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 60,00% 2,50% 60,00% 

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea “b” 60,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 40,00% 5,00% 30,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 40,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b” 20,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a" 15,00% 0,00% 15,00% 

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b" 15,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c" 5,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 22,50% 190,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a" 30,00% 2,00% 10,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, "a" 20,00% 0,00% 10,00% 

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 4,00% 10,00% 

FI em Participações - Art. 8º, IV, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 6,00% 40,00% 

 
Total Geral 690,00% 28,50% 230,00% 

A Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de Cianorte - 
CAPSECI considera os limites apresentados como resultado da análise feita das reservas 
técnicas atuariais (ativo) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo 
atuarial, o que pode exigir maior flexibilidade nos níveis de liquidez da carteira. 
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Será observada também a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas 
das obrigações presentes e futuras do regime. 

4.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN n° 3922/2010, propõe-se 
adotar o, limite de máximo de 85% (oitenta e cinco por cento) dos investimentos 
financeiros do RPPS no segmento de renda fixa. 

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (compra/venda de 
títulos públicos) obedecerá ao disposto, Art. 7º, inciso I, alínea “a” da Resolução CMN n° 
3.922/2010, e deverão ser comercializados através de plataforma eletrônica e registrados 
no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), não sendo permitidas compras 
de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à Meta Atuarial. 

4.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os 
recursos alocados nos investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 30% 
(trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente do RPPS, limitar-se-ão a 
30% (trinta por cento) da totalidade dos investimentos financeiros do RPPS. 

São considerados como investimentos estruturados segundo Resolução CMN n° 
3922/2010, os fundos de investimento classificados como multimercado e os fundos de 
investimento em participações, - FIPs. 

4.3 ENQUADRAMENTO 

A Caixa de Aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de Cianorte - 
CAPSECI considera todos os limites estipulados de enquadramento na Resolução CMN 
n° 3.922/2010 e, como entendimento complementar à Seção III, Subseção V dos 
Enquadramentos, destacamos: 

Os investimentos que estão em desacordo com as novas exigências da Resolução CMN 
n° 3.922/2010 poderão ser mantidos em carteira por até 180 dias, sendo considerado 
infringências aportes adicionais. 

Poderão ainda ser mantidas em carteira até a respectiva data de vencimento, as 
aplicações que apresentaram prazos de resgate, carência ou para conversão de cotas, 
sendo considerado infringências aportes adicionais. 

Serão entendidos como desenquadramento passivo, os limites excedidos decorrentes de 
valorização e desvalorização dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que não 
tenha sido resultado de ação direta do RPPS. 
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4.4 VEDAÇÕES 

O Comitê de Investimento da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
Públicos do Município de Cianorte - CAPSECI deverá seguir as vedações estabelecidas 
pela Resolução CMN n° 3.922/2010, ficando adicionalmente vedada a aquisição de: 

1. Operações compromissadas; 

2. Depósitos em Poupança; 

3. Aquisição de qualquer ativo final, emitido por Instituições Financeiras com alto risco 
de crédito; 

4. Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, constituídos sob forma 
de condomínio aberto ou fechado que não possuam segregação de funções na 
prestação de serviços, sendo ao menos, obrigatoriamente, duas pessoas jurídicas 
diferentes, de suas controladoras, de entidades por elas direta ou indiretamente 
controladas ou quais outras sociedades sob controle comum; 

5. Cotas de Fundos Multimercados cujos regulamentos não determinem que os ativos 
de créditos que compõem suas carteiras sejam considerados como de baixo risco de 
crédito por, no mínimo, uma das agências classificadoras de risco citadas no item 
7.2 - Controle do Risco de Crédito da presente Política de Investimentos; 

6. Cotas de Fundos em Participações (FIP) que não prevejam em seu regulamento a 
constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, 
trimestralmente e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o 
desempenho dos gestores e das empresas investidas; 

7. Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) que não prevejam em seu 
regulamento a constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no 
mínimo, trimestralmente, e que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o 
desempenho dos gestores e das empresas investidas; 

8. A classificação e enquadramento das cotas de fundos de investimento não podem 
ser descaracterizados pelos ativos finais investidos devendo haver correspondência 
com a política de investimentos do fundo. 
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5 META ATUARIAL 

A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que 
estabelece as Normas Gerais de Atuária dos Regimes Próprios de Previdência Social, 
determina que a taxa real de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no 
máximo, 6,00% (seis por cento) ao ano. 

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial 
para trazer a valor presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com 
seus beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio o 
Regime Próprio de Previdência Social deverá possuir hoje para manter o equilíbrio 
atuarial. 

Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos 
sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa 
que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o 
plano de benefícios se tornará insolvente, comprometendo o pagamento das 
aposentadorias e pensões em algum momento no futuro. 

Considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo utilizada nesta 
Política de Investimentos, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o 
conjunto dos investimentos ao final do ano de 2018 será de 6,00% (seis por cento), 
somado a inflação de IPCA, ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma 
legal. 

Ainda assim, a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Município 
de Cianorte - CAPSECI avaliará a execução de estudos que evidenciem, no longo prazo, 
qual a real situação financeiro-atuarial do plano de benefícios previdenciários. 
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6 ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação dos 
ativos será realizada por gestão própria, terceirizada ou mista. 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos da 
Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Cianorte - 
CAPSECI será própria. 

6.1 GESTÃO PRÓPRIA 

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a 
responsabilidade do RPPS, com profissionais qualificados e certificados por entidade de 
certificação reconhecida pelo Ministério da Previdência Social, conforme exigência da 
Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, e contará com Comitê de Investimentos 
como órgão participativo do processo de análise, com o objetivo de gerenciar a aplicação 
de recursos conjuntamente com a Diretoria Executiva, escolhendo os ativos, delimitando 
os níveis de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações, sendo obrigatório o 
Credenciamento de administradores e gestores de fundos de investimentos junto ao 
RPPS. 

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de consultoria, de acordo 
com os critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, para prestar 
assessoramento às aplicações de recursos. 

Fica condicionado a contratação de empresa de consultoria a não receber qualquer 
remuneração, benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência 
na prestação de serviço, bem como não figure como emissor de ativos ou atue na origem 
e estruturação de produtos de investimentos. 

6.2 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, que deve 
submetê-la para aprovação ao Conselho Deliberativo, órgão superior competente para 
definições estratégicas do RPPS. Essa estrutura garante a demonstração da segregação 
de funções adotadas pelos órgãos de execução, estando em linha com as práticas de 
mercado para uma boa governança corporativa. 

Esta política de investimentos estabelece as diretrizes a serem tomadas pelo comitê de 
investimentos na gestão dos recursos, visando atingir e obter o equilíbrio financeiro e 
atuarial com a solvabilidade do plano. 
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7 CONTROLE DE RISCO 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita à incidência de 
fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles: 

 Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações 
financeiras disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em 
relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de 
investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. 
É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como 
taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do 
mercado financeiro. 

 Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de 
contraparte, é aquele em que há a possibilidade de o retorno de investimento 
não ser honrado pela instituição que emitiu determinado título, na data e nas 
condições negociadas e contratadas; 

 Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar 
compradores potenciais de um determinado ativo no momento e no preço 
desejado. Ocorre quando um ativo está com baixo volume de negócios e 
apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador está disposto a 
pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oferta de 
venda). Quando é necessário vender algum ativo num mercado ilíquido, tende a 
ser difícil conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo negociado. 

7.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

O RPPS adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os 
seguintes parâmetros para o cálculo do mesmo:  

 Modelo paramétrico; 

 Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

 Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que 
compõe a carteira, os membros do Comitê de Investimentos deverão observar as 
referências abaixo estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as 
referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas. 

 Segmento de Renda Fixa: 2,5% (dois e meio por cento) do valor alocado 
neste segmento. 
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 Segmento de Renda Variável: 8% (oito por cento) do valor alocado neste 
segmento. 

Como instrumento adicional de controle, o RPPS monitora a rentabilidade do fundo em 
janelas temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro 
meses), verificando o alinhamento com o “benchmark” estabelecido na política de 
investimentos do fundo. Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do 
Comitê de Investimentos do RPPS, que decidirá pela manutenção, ou não, do 
investimento. 

7.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS em fundos de investimento 
que possuem em sua carteira de investimentos ativos de crédito, subordina-se que estes 
sejam emitidos por companhias abertas devidamente operacionais e registradas, e que 
sejam de baixo risco em classificação efetuada por agência classificadora de risco, de 
acordo com a tabela abaixo: 

 

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na CVM 
e autorizadas a operar no Brasil e utilizam o sistema de “rating” para classificar o nível de 
risco de uma instituição, fundo de investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira. 

7.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ 

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio 
fechado, e nas aplicações cuja soma do prazo de carência (se houver) acrescido ao prazo 
de conversão de cotas ultrapassarem em 365 dias, a aprovação do investimento deverá 
ser precedida de uma análise que evidencie a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo 
de despesas necessárias ao cumprimento de suas obrigações atuariais, até a data da 
disponibilização dos recursos investidos. 
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8 POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões serão 
disponibilizadas aos segurados e pensionistas, no prazo de trinta dias, contados de sua 
aprovação, observado o art. 3º, VII, “a” da Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 do 
Ministério da Previdência Social. À vista da exigência contida no art. 4º e art. 5º da 
Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de Investimentos será disponibilizada no site da 
Prefeitura do município de Cianorte (http://www.cianorte.pr.gov.br/a-prefeitura/capseci/), 
no site da CAPSECI (http://www.capseci.com.br), Diário Oficial do Município e na sede da 
CAPSECI. 
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9 CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

Seguindo as disposições do inc. IX, do art. 3° da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 
2011, na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, o RPPS, na figura de 
seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que as instituições financeiras escolhidas 
para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento. 

Conforme determina o § 1°, do art. 3° da Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011, 
para tal credenciamento, deverão ser observados, e formalmente atestados pelo 
representante legal do RPPS e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, no 
mínimo, quesitos como: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do 
Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado 
financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da 
Comissão de Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um 
relacionamento seguro; 

c) regularidade fiscal e previdenciária. 

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recairá sobre a 
figura do gestor e do administrador do fundo. 

9.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES 

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo como parâmetro de análise no mínimo: 

a) Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de recursos 
administrados e geridos, no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos 
agentes envolvidos na administração e gestão de investimentos do fundo, que 
incluem formação acadêmica continuada, certificações, reconhecimento público 
etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da 
manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e na 
tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a 
administração e gestão de investimentos que permitam identificar a cultura 
fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios de responsabilidade nos 
investimentos e de governança; 

b) Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos de 
administração e gestão, em especial aos riscos de crédito – quando aplicável – 
liquidez, mercado, legal e operacional, efetividade dos controles internos, 
envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, softwares e consultorias especializadas, 
regularidade na prestação de informações, atuação da área de “compliance”, 
capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e gestão de 
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risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, 
reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na 
atividade, regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na 
rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras 
informações relacionadas com a administração e gestão do risco. 

c) Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) 
e riscos – envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a 
consistência na entrega de resultados no período mínimo de dois anos anteriores 
ao credenciamento; 

Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide 
pelos investimentos que vai realizar, desde que respeitando o regulamento do fundo e as 
normas aplicáveis aos RPPS. 

O Credenciamento se dará, por meio eletrônico, no âmbito de controle, inclusive no 
gerenciamento dos documentos e Certidões requisitadas, através do sistema eletrônico 
utilizado pelo RPPS, porém fica a critério da Caixa de aposentadorias e pensões dos 
servidores públicos do município de Cianorte solicitar os documentos para 
credenciamento por meio físico. 

Fica definido também, como critério de documento para credenciamento, o relatório Due 
Diligence da ANBIMA, entendidos como seção um, dois e três. 

Encontra-se qualificado para participar do processo seletivo qualquer empresa gestora de 
recursos financeiros autorizada a funcionar pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil 
ou Comissão de Valores Mobiliários), sendo considerada como elegível a 
gestora/administradora que atender ao critério de avaliação de Qualidade de Gestão dos 
Investimentos. 
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10 PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

Os princípios e critérios de precificação para os ativos e os fundos de investimentos que 
compõe ou que virão a compor a carteira de investimentos da Caixa de Aposentadorias e 
Pensões dos Servidores Públicos do Município de Cianorte - CAPSECI deverão seguir o 
critério de precificação de marcação a mercado (MaM). 

10.1 METODOLOGIA 

O processo de marcação a mercado consiste em atribuir um preço justo a um 
determinado ativo ou derivativo, seja pelo preço de mercado, caso haja liquidez, ou, na 
ausência desta, pela melhor estimativa que o preço do ativo teria em uma eventual 
negociação. 

10.2 CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO 

10.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 

São ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de 
financiar a dívida pública e permitem que os investidores emprestem dinheiro para o 
governo, recebendo em troca uma determinada rentabilidade. Possuem diversas 
características como: liquidez diária, baixo custo, baixíssimo risco de crédito, e a solidez 
de uma instituição enorme por trás. 

Como fonte primária de dados, a curva de títulos em reais, gerada a partir da taxa 
indicativa divulgada pela ANBIMA e a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, 
encontramos o valor do preço unitário do título público. 

Através do preço unitário divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela 
quantidade de títulos públicos detidos pelo regime, obtemos o valor a mercado do título 
público na carteira de investimentos. Abaixo segue fórmula: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝑄𝑄𝑡𝑡𝐴𝐴í𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 

Onde: 

Vm = valor de mercado 

𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = preço unitário atual 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝐴𝐴í𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 = quantidade de títulos em posso do regime 

10.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

A Instrução CVM 555 dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a 
divulgação de informações dos fundos de investimento. 
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O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domínio direto sobre 
fração ideal do patrimônio, dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos 
ativos inerentes à composição de cada fundo, sendo inteiramente responsável pelo ônus 
ou bônus dessa propriedade. 

Através de divulgação pública e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimento 
auferindo o rendimento do período, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue fórmula: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = (1 + 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) ∗  𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎 

Onde: 

Retorno: valor da diferença do montante aportado e o resultado final do período 

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎: saldo inicial do investimento 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎: rendimento do fundo de investimento em um determinado período (em 
percentual) 

 

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posição em relação a 
quantidade de cotas, calcula-se: 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 

Onde: 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎 : valor atual do investimento 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 : valor da cota no dia 

𝑄𝑄𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 : quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento 

Em caso de fundos de investimento imobiliários (FII), onde consta ao menos uma 
negociação de compra e venda no mercado secundário através de seu ticker; esse será 
calculado através do valor de mercado divulgado no site da BM&FBOVESPA; caso 
contrário, será calculado a valor de cota, através de divulgado no site da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. 

 

10.2.3 TÍTULOS PRIVADOS 

Títulos privados são títulos emitidos por empresas privadas visando à captação de 
recursos. 
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As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos são operações de compra 
(venda) com compromisso de revenda (recompra). Na partida da operação são definidas 
a taxa de remuneração e a data de vencimento da operação. Para as operações 
compromissadas sem liquidez diária, a marcação a mercado será em acordo com as 
taxas praticadas pelo emissor para o prazo do título e, adicionalmente, um spread da 
natureza da operação. Para as operações compromissadas negociadas com liquidez 
diária, a marcação a mercado será realizada com base na taxa de revenda/recompra na 
data. 

Os certificados de depósito bancário (CDBs) são instrumentos de captação de recursos 
utilizados por instituições financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo 
contratado, a remuneração prevista, que em geral é flutuante ou pré-fixada, podendo ser 
emitidos e registrados na CETIP. 

Os CDBs pré-fixados são títulos negociados com ágio/deságio em relação à curva de 
juros em reais. A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro pela taxa 
pré-fixada de mercado acrescida do spread definido de acordo com as bandas de taxas 
referentes ao prazo da operação e rating do emissor. 

Os CDBs pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de 
juros baseada na taxa média dos depósitos interbancários de um dia, calculada e 
divulgada pela CETIP. Geralmente, o CDI é acrescido de uma taxa ou por percentual 
spread contratado na data de emissão do papel. A marcação do CDB é realizada 
descontando o seu valor futuro projetado pela taxa pré-fixada de mercado acrescida do 
spread definido de acordo com as faixas de taxas em vigor. 

10.2.4 POUPANÇA 

Para método de apuração para os investimentos em depósitos de poupança, calcula-se a 
taxa referencial usada no dia do depósito. Se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos 
do que isso, a poupança irá render 70% da Selic mais a TR. Já no caso da Selic ficar 
acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade é composta pela TR mais 0,5% ao mês. 

10.3 FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES 

Como os procedimentos de marcação a mercado são diários, como norma e sempre que 
possível, adotam-se preços e cotações das seguintes fontes: 

 Títulos Públicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA – 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
(http://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm); 
 

 Cotas de fundos de investimentos: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
(http://www.cvm.gov.br/); 
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 Ações, opções sobre ações líquidas e termo de ações: BM&FBOVESPA 
(http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/); e 
 

 Certificado de Depósito Bancário – CDB: CETIP (https://www.cetip.com.br/). 
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11 CONTROLES INTERNOS 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no mínimo, aspectos como: 
enquadramento do produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, 
riscos e perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo. 

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos 
Sistemas de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação 
autorizadas pela CVM.  

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial 
para identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário 
econômico, visando possíveis indicações de solicitação de resgate. 

Com base nas determinações da art. 3°-A da Portaria MPS n° 519, foi instituído o Comitê 
de Investimentos no âmbito do RPPS, conforme Decreto municipal nº 183/2013, com a 
finalidade de participar no processo decisório quanto à formulação e execução da política 
de investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros resultantes de repasses 
de contribuições previdenciárias dos órgãos patrocinadores, de servidores ativos, inativos 
e pensionistas, bem como de outras receitas do RPPS. 

Compete ao Comitê de Investimentos orientar a aplicação dos recursos financeiros e a 
operacionalização da Política de Investimentos do RPPS. Ainda dentro de suas 
atribuições, é de sua competência:  

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos; 

II - avaliar a conveniência e adequação dos investimentos; 

III - monitorar o grau de risco dos investimentos; 

IV - observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco 
assumido pela entidade; 

V - garantir a gestão ética e transparente dos recursos. 

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas 
expectativas quanto ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às 
determinações desta Política. 

São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos da Caixa de Aposentadorias 
e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Cianorte - CAPSECI, relatórios de 
acompanhamento das aplicações e operações de aquisição e venda de títulos, valores 
mobiliários e demais ativos alocados nos diversos segmentos de aplicação. Esse relatório 
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será elaborado trimestralmente e terá como objetivo documentar e acompanhar a 
aplicação de seus recursos. 

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da 
Previdência Social, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e 
demais órgãos fiscalizadores. 

Caberá ao comitê de investimentos do RPPS acompanhar a Política de Investimentos e 
sua aderência legal analisando a efetiva aplicação dos seus dispositivos. 

As operações realizadas no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) 
deverão ser realizadas através de plataforma eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e 
CetipNet da Cetip que já atendem aos pré-requisitos para oferecer as rodas de 
negociação nos moldes exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. O RPPS 
deverá ainda, realizar o acompanhamento de preços e taxas praticados em tais 
operações e compará-los aos preços e taxas utilizados como referência de mercado 
(ANBIMA). 

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com a empresa de consultoria de 
investimentos, está contemplada a consulta às oportunidades de investimentos a serem 
realizados no âmbito desta política de investimentos. 

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado poderá 
apresentar períodos adversos, que poderão afetar ao menos parte da carteira. Portanto, é 
imperativo observar um horizonte de tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir 
a recuperação da ocorrência de ocasionais perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se 
fiel à política de investimentos definida originalmente a partir do seu perfil de risco.  

E, de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) ou 
baixa (comprando) com o objetivo de rebalancear sua carteira de investimentos. Três 
virtudes básicas de um bom investidor são fundamentais: disciplina, paciência e 
diversificação. 

As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um processo de análise, para o qual 
serão utilizadas algumas ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de cotas 
de fundos de investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações de 
mercado on-line, pesquisa em sites institucionais e outras. 

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma 
análise do gestor/administrador e da taxa de administração cobrada, dentre outros 
critérios. Os investimentos serão constantemente avaliados através de acompanhamento 
de desempenho, da abertura da composição das carteiras e avaliações de ativos.  

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de 
decisões, de forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar riscos.  
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12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e 
monitorada no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior 
competente do RPPS, sendo que o prazo de validade compreenderá o ano de 2018. 

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão realizadas sempre que 
houver necessidade de ajustes nesta política de investimentos perante o 
comportamento/conjuntura do mercado, quando se apresentar o interesse da preservação 
dos ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação. 

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização 
dos investimentos do RPPS, através de exame de certificação organizado por entidade 
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, 
cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 
de agosto de 2011.  

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos 
específicos constantes do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do 
Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR.  

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o RPPS poderão, a 
título institucional, oferecer apoio técnico através de cursos, seminários e workshops 
ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para 
capacitação de servidores e membros dos órgãos colegiados do RPPS; bem como, 
contraprestação de serviços e projetos de iniciativa do RPPS, sem que haja ônus ou 
compromisso vinculados aos produtos de investimentos. 

Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo Comitê de Investimentos do 
RPPS (tais como fundos fechados, fundos abertos com prazos de captação limitados), os 
fundos elegíveis para alocação deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 6 (seis) 
meses, contados da data de início de funcionamento do fundo. 

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n° 
3.922/2010 e suas alterações, e à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011. 

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superior 
competente que aprova o presente instrumento, devidamente assinada por seus 
membros. 

Conforme § 4°, do art. 1°, da Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011, este 
documento será assinado pelo representante do ente federativo, representante da 
unidade gestora do RPPS e responsáveis pela elaboração, aprovação e execução desta 
Política de Investimentos. 

Cianorte – PR, 15 de dezembro de 2017. 
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DISCLAIMER 

Este Relatório e/ou Parecer foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido 
ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da Empresa. As informações aqui 
contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma 
oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento 
financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em 
informações coletadas que julgamos confiáveis.  

Não nos responsabilizamos pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e 
consequentes perdas e ganhos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das 
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como 
tais. As opiniões contidas neste Relatório e/ou Parecer são baseadas em julgamentos e estimativas, 
estando, portanto, sujeitas a mudanças. 

As informações deste Relatório procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos 
mencionados, mas não substituem seus materiais regulatórios, como regulamentos e prospectos de 
distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento, com especial 
atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento, 
bem como às disposições do prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de risco a que o fundo 
está exposto. Todas as informações sobre os produtos aqui mencionados, bem como o regulamento e o 
prospecto, podem ser obtidas com o responsável pela distribuição;  

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos 
estruturados possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. 

Os RPPS devem estar adequados à Portaria nº 519, de 24 de Agosto de 2011 e suas alterações conforme 
Portarias nº 170, de 25 de Abril de 2012; nº 440, de 09 de Outubro de 2013 e nº 300 de 03 de Julho de 
2015, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de Novembro de 2010 e sua alteração conforme Resolução 
CMN nº 4.392 de 19 de Dezembro de 2014, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos 
Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá 
outras providências.  
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Câmara de Vereadores
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

 O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
I – A homologação do procedimento administrativo referente ao Processo de 
Licitação nº 063/17- CMC, na modalidade Pregão Presencial sob nº 011/2017, 
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para cessão de di-
reito de uso de conjunto de softwares integrados de gestão pública, incluindo a 
migração de dados, implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, 
conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: ÁGILI SOFTWARE 
BRASIL LTDA - CNPJ 26.804.377/0001-97, como vencedora dos itens nº 01 a 
10 (global), totalizando o valor anual de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos 
reais).

Cianorte, 18 de dezembro de 2017.
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