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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 165/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná,  usando  
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
Considerando a necessidade de instituir comissão para proceder à análise de 
amostras de ração para cães adultos e filhotes abrigados no Canil Municipal;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear Comissão para proceder à análise de amostras de ração para 
cães adultos e filhotes abrigados no Canil Municipal, objeto do procedimento 
licitatório pregão nº 262/2018.
Art. 2º. A Comissão será composta pelos seguintes membros:
Presidente: Guilherme Comar Schulz
Secretário: Ivo Benjamin da Silva
Demais membros: Cristiane Marchini Roco e Paulo Henrique da Silva Oliveira
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

     

D E C R E T O  Nº 172/18
 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.938/17, de 20 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 suplementar no valor de R$ 
845.594,53 (oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro 
reais e cinqüenta e três centavos), para reforço das seguintes dotações do orça-
mento vigente:
05.03.2884600000.003. Indenizações e Restituições
3.3.20.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3819)........................R$53.594,53
06.01.0412200042.026. Encargos Gerais do Município
3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (Fonte 000).......
........................................................................................................R$715.000,00
13.02.0824400191.040. Aquisição de Veículos e Equipamentos para o FMAS
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 864)..........R$50.000,00
13.02.0824400192.101. Cofinaciamento do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)................
..........................................................................................................R$20.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais (Fonte 000).....................................R$4.000,00

14.05.1854100202.121. Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque 
Cinturão Verde
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)...........R$3.000,00
 Total..............................................................................R$845.594,53
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes de:
I. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, 
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, na seguinte fonte:  
819 MCIDADES/CAIXA-Contrato nº 786051/2013 - Constru-
ção de Galerias Pluviais nos Bairros Pedro Moreira e Seis Conjun-
tos....................................................................................................R$ 53.594,53
 Subtotal........................................................................R$ 53.594,53
II. Transferências do Governo Estadual para execução do objeto do Convênio nº 
1111/2018, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, configurando 
excesso de arrecadação, conforme  art.43, § 1º, II da Lei nº 4.320/64, na seguinte 
fonte: 
864 SEDU/PARANACIDADE - Convênio nº 1111/2018 - Aquisição de Equipa-
mentos............................................................................................R$ 50.000,00
 Subtotal........................................................................R$ 50.000,00
III. Cancelamento parcial, conforme disposto no art.43, § 1º, III da Lei nº 
4.320/64, das seguintes dotações:  
01.01.0103100012.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 001)...............
.......................................................................................................R$ 650.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 001)................................R$65.000,00
13.02.0824400192.103. Serviços de Proteção Social Especial de Média Com-
plexidade-PSEMC
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)..............
..........................................................................................................R$24.000,00
14.05.1854100200.122. Coleta de Lixo Reciclável em Vias e Logradouros Pú-
blicos
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)................
............................................................................................................R$3.000,00
  Subtotal....................................................R$742.000,00
  Total............................................................R$845.594,5
 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 06 de dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Republicado por incorreção
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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.298/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa M. A. PARISI & CIA LTDA, com sede na 
cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Avenida Santa Catarina, 666, centro, 
inscrita no CNPJ sob nº 68.851.757/0001-22.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de Licitação nº 94/2018.
OBJETO: contratação do prestador M. A. Parisi & Cia LTDA, credenciado no 
chamamento publico 06/2017  para prestação de serviços na área da saúde aos 
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 162.000,00 
(cento e sessenta e dois mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.300/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa JUSIMED – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Av. Paraná 996/998, loja 01 e 02, Bairro Cabral, CEP 80035-130, Curi-
tiba - PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.072.255/0001-60.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de Licitação nº 95/2018.
OBJETO: aquisição de barra de Nuss para a realização de procedimento cirúrgi-
co no paciente Giovany Alves de Freitas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 14.744,00 
(quatorze mil setecentos e quarenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 93/2018

Processo 422/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou com a empresa SCHYENE RITTER 
DOS SANTOS MAIA – EIRELI, inscrito no CNPJ/MF sob nº 30.984.701/0001-
73, credenciado no chamamento publico 06/2017 para prestação de serviços na 
área da saúde aos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, 
no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com prazo de execu-
ção de 06 meses e vigência de 10 meses, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 94/2018

Processo 423/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou com a empresa M. A. PARISI & 
CIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 68.851.757/0001-22, credenciado no 
chamamento publico 06/2017 para prestação de serviços na área da saúde aos 
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, no montante de 
R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), com prazo de execução de 06 
meses e vigência de 12 meses, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações 

posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 95/2018

Processo 424/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, torna público que contratou com a empresa JUSIMED – IMPORTA-
ÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 00.072.255/0001-60, para aquisição de barra de Nuss para a realização 
de procedimento cirúrgico no paciente Giovany Alves de Freitas, no montan-
te de R$ 14.744,00 (quatorze mil setecentos e quarenta e quatro reais), com 
prazo de execução e vigência 31/12/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
209/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 332/2018, concernente a Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de camisetas para as Secretarias em geral.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: FERNANDO UNI-
FORMES EIRELI como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 
30.591,60 (Trinta mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
263/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 401/2018, concernente a 
Aquisição de materiais elétricos para diversas Secretarias da Prefeitura Muni-
cipal de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: B A M DE SOUZA 
como vencedora dos itens 2-4-5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-17-24-25-26-31-32-
48 no valor total de R$ 174.779,61 (Cento e setenta e quatro mil setecentos e 
setenta e nove reais e sessenta e um centavos), M.M. MATERIAIS ELETRI-
COS EIRELI como vencedora dos itens 9-18-22-33-34-35 no valor total de R$ 
8.999,00 (Oito mil novecentos e noventa e nove reais), e; VIOTO, ROCHA & 
CIA LTDA como vencedora dos itens 11-23-28-29-47-49 no valor total de R$ 
21.554,10 (Vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 894/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA A TARTARI & CIA 
LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 148/2018.
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:
A TARTARI & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Ave-
nida Goiás, 871, CEP 87.200-270, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.338.711/0001-97, telefone (44) 3629-3980, 
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Email: sportmania_cia@hotmail.com ;neste ato representada pelo Sr. Ademil-
son Tartari, portador da Cédula de Identidade 7.874.700-5 SSP/PR e do CPF 
024.178.429-80, residente e domiciliado em Cianorte/Paraná.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo para execução do Convênio nº 
791096/2013 (brinquedos interativos, bolas, uniformes e outros).
Cláusula Primeira:
Esse termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução até 31/12/2018, 
e vigência até 31/01/2019.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
trato ora aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquela, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Dezembro de 2018.

Ademilson Tartari
A TARTARI & CIA LTDA

CONTRATADA

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 CONTRATANTE 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1153/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA A. M. APOLONIO 
PAPELARIA LTDA ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 
Nº 208/2018.
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:
A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Avenida América, 1572, Conjunto Portal da América, CEP 87.205-
100, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
09.643.905/0001-54, telefone (44) 3629-1187, Email: alfalivrariapapelaria@
jotmail.com ,neste ato representada pelo seu sócio administrador, o Sr. Cezar 
Marques Apolonio, portadora da Cédula de Identidade Nº 4.322.026-8 SSP/PR 
e do CPF 669.070.129-87, residente e domiciliada em Cianorte/Paraná.
OBJETO: Aquisição de Materiais para execução de Convênio nº 791096/2013, 
que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, e o Município de Cianorte – PR.
Cláusula Primeira:
Esse termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até 14/02/2019.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
trato ora aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquela, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Dezembro de 2018.

Cezar Marques Apolonio
A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA

 CONTRATADA 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

CONTRATANTE  

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 319/2018 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 209/2018, homologado em 
06/12/2018.
Valor Homologado: R$ 30.591,60 (Trinta mil quinhentos e noventa e um reais 
e sessenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para as Secretarias 
em geral.  
Empresa: FERNANDO UNIFORMES EIRELI.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 44205 700 UN 

camiseta branca, manga curta, gola redonda ou gola 
formato v, na malha poliviscose com composição 65% 

poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento 
em tape, com estampa na frente colorida (até 6 cores) e 

estampa nas costas tamanhos 10,12,14,16,18, pp,  
quantidade dos tamanhos conforme solicitado pela 

secretaria. arte inclusa. 

F.U. 10,27 7.189,00 

2 44206 1.087 UN 

camiseta branca, manga curta, gola redonda ou gola 
formato v, na malha poliviscose com composição 65% 

poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento 
em tape, com estampa na frente colorida (até 6 cores) e 

estampa nas costas tamanhos p, m, g, gg, xgg, 
quantidade dos tamanhos conforme solicitado pela 

secretaria. arte inclusa. 

F.U. 10,40 11.304,80 

3 44207 715 UN 

camiseta cores variadas a definir pela secretária, manga 
curta, gola redonda ou gola formato v, na malha 

poliviscose com composição 65% poliéster, 35% viscose, 
malha anti-pilling e acabamento em tape, com estampa 

na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas 
tamanhos pp, p, m, g, gg, xgg, quantidade dos tamanhos 

conforme solicitado pela secretaria. arte inclusa. 

F.U. 16,92 12.097,80 

    Total R$ 30.591,60    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 328/2018 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 245/2018, homologado 
em 11/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 183.380,50 (Cento e oitenta e três mil trezentos e 
oitenta reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Contratação de empresa para serviços de pintura, e aquisição de 
tintas e materiais correlatos, para a manutenção das diversas instalações 
e setores das Secretarias de Educação e Esporte.   
Empresa: SULIAN ALANA SOARES. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 39338 190 Lta tinta acrílica, standard. lata com 18 litros. HYDRONORTH 125,00 23.750,00 

2 42215 200 UN 
selador acrílico premium, 18 litros. fundo para 
interior e exterior, diluível em agua, secagem 

rápida. branco fosco. 
HYDRONORTH 46,00 9.200,00 

3 42216 200 UN tinta esmalte sintético premium, galão de 3.6 
litros. DACAR 60,00 12.000,00 

4 39341 172 UN tinta para piso, premium. lata de 18 litros. HYDRONORTH 111,00 19.092,00 

5 11632 190 UN 
tinta acrilica fosca premium cores diversas, 

(estar em conformidade com a nbr 15079/2011), 
lata com 18 litros. 

HYDRONORTH 151,00 28.690,00 

7 475 20 UN thiner, lata de 18 litros GOL 119,00 2.380,00 
8 476 80 UN solvente agua raz, galao de 05 litros GOL 36,50 2.920,00 

 
 
 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 44205 700 UN 

camiseta branca, manga curta, gola redonda ou gola 
formato v, na malha poliviscose com composição 65% 

poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento 
em tape, com estampa na frente colorida (até 6 cores) e 

estampa nas costas tamanhos 10,12,14,16,18, pp,  
quantidade dos tamanhos conforme solicitado pela 

secretaria. arte inclusa. 

F.U. 10,27 7.189,00 

2 44206 1.087 UN 

camiseta branca, manga curta, gola redonda ou gola 
formato v, na malha poliviscose com composição 65% 

poliéster, 35% viscose, malha anti-pilling e acabamento 
em tape, com estampa na frente colorida (até 6 cores) e 

estampa nas costas tamanhos p, m, g, gg, xgg, 
quantidade dos tamanhos conforme solicitado pela 

secretaria. arte inclusa. 

F.U. 10,40 11.304,80 

3 44207 715 UN 

camiseta cores variadas a definir pela secretária, manga 
curta, gola redonda ou gola formato v, na malha 

poliviscose com composição 65% poliéster, 35% viscose, 
malha anti-pilling e acabamento em tape, com estampa 

na frente colorida (até 6 cores) e estampa nas costas 
tamanhos pp, p, m, g, gg, xgg, quantidade dos tamanhos 

conforme solicitado pela secretaria. arte inclusa. 

F.U. 16,92 12.097,80 

    Total R$ 30.591,60    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 328/2018 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 245/2018, homologado 
em 11/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 183.380,50 (Cento e oitenta e três mil trezentos e 
oitenta reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Contratação de empresa para serviços de pintura, e aquisição de 
tintas e materiais correlatos, para a manutenção das diversas instalações 
e setores das Secretarias de Educação e Esporte.   
Empresa: SULIAN ALANA SOARES. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 39338 190 Lta tinta acrílica, standard. lata com 18 litros. HYDRONORTH 125,00 23.750,00 

2 42215 200 UN 
selador acrílico premium, 18 litros. fundo para 
interior e exterior, diluível em agua, secagem 

rápida. branco fosco. 
HYDRONORTH 46,00 9.200,00 

3 42216 200 UN tinta esmalte sintético premium, galão de 3.6 
litros. DACAR 60,00 12.000,00 

4 39341 172 UN tinta para piso, premium. lata de 18 litros. HYDRONORTH 111,00 19.092,00 

5 11632 190 UN 
tinta acrilica fosca premium cores diversas, 

(estar em conformidade com a nbr 15079/2011), 
lata com 18 litros. 

HYDRONORTH 151,00 28.690,00 

7 475 20 UN thiner, lata de 18 litros GOL 119,00 2.380,00 
8 476 80 UN solvente agua raz, galao de 05 litros GOL 36,50 2.920,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 11956 350 UN lixa d'água nº 80 NORTON 0,75 262,50 

10 39330 30 UN rolo anti-gota, em lã sintética, tamanho de 23cm. 
unidade. ATLAS 9,50 285,00 

12 44762 4 UN diluente para tinta epóxi, galão com 05 litros. FARBEM 65,00 260,00 
13 11937 60 UN acrílico semi-brilho, lata com 18 litros TELHACOR 178,00 10.680,00 
14 11935 42 UN acrílico acetinado, lata com 18 litros TELHACOR 188,00 7.896,00 
15 11938 20 UN resina acrílica base solv. balde 18 litros TELHACOR 200,00 4.000,00 
16 11939 30 UN selador acrílico, lata com 18 litros TELHACOR 43,00 1.290,00 
17 45035 30 UN seladora para madeira, galão de 3,6 litros. FARBEM 56,50 1.695,00 
19 11942 18 UN massa pva, lata com 18 litros ARTSTONE 45,00 810,00 

23 45034 10 UN impermeabilizante para parede, com 
propriedades elásticas, galão de 3,6 litros. TELHACOR 36,00 360,00 

24 45037 4 UN impermeabilizante para parede, com 
propriedades elásticas, lata de 18 litros. TELHACOR 129,00 516,00 

25 11946 30 UN verniz acetinado marítimo, galão com 3,6 litros SAYERLACK 63,50 1.905,00 
26 11947 30 UN verniz brilhante solar, galão com 3,6 litros EUCATEX 45,50 1.365,00 
27 45038 10 UN verniz tingidor brilhante, galão com 3,6 litros. EUCATEX 58,00 580,00 
28 11948 90 UN esmalte standard, galão com 3,6 litros TELHACOR 46,00 4.140,00 

29 30299 120 UN esmalte, galão com 3,6 litros base d'água, cores 
diversas TELHACOR 46,50 5.580,00 

32 45039 50 UN tinta látex ecônomica, lata de 18 litros. TELHACOR 62,00 3.100,00 

33 45040 30 UN tinta esmalte acetinado secagem extra rápida, 
galão com 3,6 litros. TELHACOR 62,00 1.860,00 

34 11953 25 UN solvente thinner galão 5 litros GOL 39,50 987,50 

35 11954 130 rl 

fita adesiva crepe cor bege, especificações: dorso 
em papel crepe e adesivo à base de borracha e 
resina; rolo com medidas minimas de 25mm x 

50m. 

ADERE 2,80 364,00 

36 45072 50 UN 
fita adesiva crepe cor bege, dorso em papel crepe 
e adesivo a base de borracha e resina; rolo com 

medidas minimas de 50mm x 50m. 
ADERE 5,70 285,00 

37 11957 200 UN lixa d'água nº 180 NORTON 0,75 150,00 
38 478 30 UN palhas de aco, nº 01 NORTON 0,75 22,50 

39 11968 10 UN cabo extensivo para suporte de rolo de pintura, 3 
metros ATLAS 22,00 220,00 

40 11969 30 UN rolos para pintura de espuma, 23cmx22mm ATLAS 8,50 255,00 

41 11970 30 UN rolos para pintura, anti-gota, com a altura da lã 
de aproximadamente 10mm ATLAS 13,20 396,00 

42 44996 1 UN kit motocompressor 8.2 pés, 25 litros, bivolt. SCHUZ 553,00 553,00 

43 44997 30 UN 
luvas de látex para proteção, confeccionadas em 

borracha nitrílica, diversos tamanhos, anti-
derrapante, com resistência química. 

DANNY 9,00 270,00 

44 44998 20 UN 
máscara de proteção com respirador, para 
proteção das vias respiratórias (modelo de 

referência: máscara pff2 com filtro). 
PROSAFET 1,55 31,00 

46 45000 12 UN broxa/ trincha para madeira, 190x76 mm. ATLAS 2,40 28,80 

48 45002 20 UN espátula de plástico para massa corrida 
(celulóide), 9x13cm. ATLAS 1,40 28,00 

49 45003 20 UN suporte/garfo para pintura sem rosca, 23cm, 
com gaiola. ATLAS 3,60 72,00 

50 45004 20 UN suporte/garfo para pintura sem rosca, 10cm. ATLAS 3,20 64,00 

51 45005 500 UN lona plástica preta 4m x 100m (lxc), peso 
aproximado de 10kg. MULTIUSO 69,50 34.750,00 

52 45006 2 UN pincel chato orelha de boi,  cabo longo vermelho, 
e virola em alumínio. tamanho 02. ATLAS 3,20 6,40 

53 45007 2 UN pincel chato orelha de boi,  cabo longo vermelho, 
e virola em alumínio. tamanho 04. ATLAS 5,80 11,60 

54 45008 2 UN pincel chato orelha de boi,  cabo longo vermelho, 
e virola em alumínio. tamanho 06. ATLAS 7,60 15,20 

55 45009 2 UN pincel chato orelha de boi,  cabo longo vermelho, 
e virola em alumínio. tamanho 08. ATLAS 8,30 16,60 

56 45010 2 UN pincel chato orelha de boi,  cabo longo vermelho, 
e virola em alumínio. tamanho 10. ATLAS 10,00 20,00 

57 45011 2 UN pincel chato orelha de boi,  cabo longo vermelho, 
e virola em alumínio. tamanho 12. ATLAS 12,00 24,00 

58 45012 2 UN pincel chato orelha de boi,  cabo longo vermelho, 
e virola em alumínio. tamanho 14. ATLAS 14,00 28,00 

59 45013 2 UN 
pincel redondo de cabo longo vermelho com 

ponta orelha de boi e virola em alumínio.  
tamanho 10. 

CONDOR 5,50 11,00 

60 45014 2 UN 
pincel redondo de cabo longo vermelho com 

ponta orelha de boi e virola em alumínio.  
tamanho 12. 

CONDOR 6,60 13,20 

61 45015 2 UN 
pincel redondo de cabo longo vermelho com 

ponta orelha de boi e virola em alumínio. 
tamanho 14. 

CONDOR 15,00 30,00 

62 45016 2 UN 
pincel redondo de cabo longo vermelho com 

ponta orelha de boi e virola em alumínio. 
tamanho 16. 

CONDOR 8,00 16,00 
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Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

63 45017 2 UN 
pincel redondo de cabo longo vermelho com 

ponta orelha de boi e virola em alumínio. 
tamanho 18. 

CONDOR 10,00 20,00 

64 45018 2 UN 
pincel redondo de cabo longo vermelho com 

ponta orelha de boi e virola em alumínio. 
tamanho 20. 

CONDOR 10,00 20,00 

65 45019 2 UN 
pincel chato de cabo longo amarelo com a ponta 

em cerdas naturais e virola em alumínio.. 
tamanho 12. 

CONDOR 2,80 5,60 

66 45020 2 UN 
pincel chato de cabo longo amarelo com a ponta 

em cerdas naturais e virola em alumínio. 
tamanho 14. 

CONDOR 3,10 6,20 

68 45022 2 UN 
pincel chato de cabo longo amarelo com a ponta 

em cerdas naturais e virola em alumínio. 
tamanho 18. 

CONDOR 4,20 8,40 

69 45023 2 UN 
pincel chato de cabo longo amarelo com a ponta 

em cerdas naturais e virola em alumínio. 
tamanho 20. 

CONDOR 5,00 10,00 

70 45024 2 UN 
pincel chato de cabo longo amarelo com a ponta 

em cerdas naturais e virola em alumínio. 
tamanho 22. 

CONDOR 6,00 12,00 

71 45025 2 UN 
pincel chato de cabo longo amarelo com a ponta 

em cerdas naturais e virola em alumínio. 
tamanho 24. 

CONDOR 6,50 13,00 

    Total R$ 183.380,50    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 332/2018 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 261/2018, homologado 
em 11/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 66.567,60 (Sessenta e seis mil quinhentos e sessenta 
e sete reais e sessenta centavos). 
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender os alunos e 
atletas participantes de escolinhas, projetos e demais equipes esportivas 
vinculadas a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.   
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 32405 160 UN 

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

saudáveis permitindo-se apenas até 5% de grãos 
quebrados de acordo com a legislação vigente, com 

umidade máxima de 12%, isento de matéria terrosa, de 
parasitos, de detritos animais e vegetais, validade 

mínima de 6 meses, com certificado de classificação. 

SAPECA 9,50 1.520,00 

3 23993 200 Cx. 
caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, 
padrão estabelecido pela portaria 36/90 do ministério 
da saúde, com prazo de validade mínimo de 2 meses. 

CRISTAL 15,50 3.100,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 32442 160 Kg 

feijão carioquinha tipo 1 - pacote com 1 quilo, de 
acordo com as nta 02 e 14, classificado com tipo cores, 

isto é, constituído de grãos com a mesma coloração, 
admitindo-se no máximo 5 (cinco)% de misturas de 

outras classes e até 10 (dez)% de mistura de 
variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, 
de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços 

de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, 
manchados, chuvados, mofados, carunchados e 
descoloridos que prejudiquem sua aparência e 

qualidade, produção da última safra, umidade máxima 
12,0 (grs), validade mínima de 6 meses, embalagem 
primária, embalado em saco de polietileno atóxico, 

transparente, resistente, termossolado. 

SÃO 
BERNARDO 2,70 432,00 

9 7155 320 UN óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 
embalagem com 900ml. COAMO 2,68 857,60 

13 5450 100 UN 

latas de 850 gr de extrato de tomate, simples, 
concentrado. ingredientes: polpa de tomate, água, 

sal, ácido cítrico e corante natural de urucum. 
válido por dois anos a contar da data de entrega 

CIAFRIOS 4,99 499,00 

18 5441 400 Kg 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em 
bifes, resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios; embalado em saco plástico transparente 
de polietileno, atóxico; e suas condições deverão 

estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 1ª qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 18,73 7492,00 

19 22566 100 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, 
entregues em embalagens que contenham 

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

transportada em veículo refrigerado ou caixas de 
isopor conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

CEZAR 
MASSAGARD 7,99 799,00 

20 5443 100 Kg 

quilo de carne bovina, bisteca sem filé, resfriada, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado 

em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico; e suas condições deverão estar de acordo 

com as normas técnicas de alimentação. 1ª 
qualidade 

CEZAR 
MASSAGARD 13,97 1.397,00 

21 411 300 UN 

quilos de carne bovina, patinho, resfriada, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalada em 
saco plastico transparente de polietileno de ate 2 kg 

cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de 
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1ª 

qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 14,40 4.320,00 

22 412 500 UN 

quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalada em 
saco plastico transparente de polietileno de ate 2 kg 

cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de 
acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1ª 

qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 11,99 5.995,00 

25 23944 100 UN 

quilos de carne bovina in natura, costela minga, 
cortada em pedaços (conforme pedido) resfriada, de 

primeira qualidade, devendo conter o selo de 
inspeção sim e sie ou sif, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios; embalada em saco plástico 
transparente de polietileno de até 2 kg cada, 

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

CEZAR 
MASSAGARD 11,99 1.199,00 

32 22560 160 Cx. 

leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e reembalados em 

caixa de papelão com 12 unidades. composição 
mínima por litro: valor energético 550 kcal, 

carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. 
a embalagem deve conter o registro no ministério 

da saúde, local de origem, peso, data de embalagem 
e validade do produto. 

LIDER 24,90 3.984,00 

35 442 500 UN 
quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª 

qualidade, com registro no ministerio da 
agricultura e com sif/dipoa definitivo. 

ITALAC 16,30 8.150,00 

42 5412 80 UN fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 
litros, sabores variados SCHIN 15,90 1.272,00 

56 7485 1.400 UN 

quilos de banana nanica, climatizada e fresca, 
tamanho médio a grande, madura, aparência 

saudável. os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/99 

BELA VISTA 1,08 1.512,00 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

57 10729 700 Kg 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser 
de primeira qualidade, apresentando tamanho, cor 

e conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, 

sem danos físicos e mecânico oriundos do 
manuseio e transporte, e  suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de 
alimentação 

BELA VISTA 2,49 1.743,00 

58 25885 280 UN 
caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em 

sabores variados, contendo de 25 a 30 gramas cada 
unidade. 

NUTRY 15,36 4.300,80 

59 9556 100 UN pacote de doce de leite com 1,5 kg, contendo 50 
unidades cada NUTRIBOM 8,50 850,00 

60 38773 100 Pct paçoca tipo caseira embalagem com 50 unidades. NUTRIBOM 9,00 900,00 

61 38779 80 Cx. 
pé de moleque – doce de amendoim torrado 

envolvido numa calda caramelada e endurecida. 
caixa com 50 unidades. 

NUTRIBOM 9,00 720,00 

62 38772 100 Cx. doce canudo frito recheado com doce de leite 
embalagem com 50 unidades. NUTRIBOM 12,20 1.220,00 

63 38776 80 Cx. doce de abóbora – feito de abóbora, em formato de 
coração. caixa com 50 unidades. NUTRIBOM 12,30 984,00 

64 38782 100 Cx. 
doce tipo "teta de nega" doce feito de merengue ou 

marshmallow com cobertura fina de chocolate. 
caixa com 50 unidades. 

NUTRIBOM 12,30 1.230,00 

65 9565 80 UN caixa de doce suspiro, contendo 50 unidades cada NUTRIBOM 12,30 984,00 

66 23338 200 UN pacote de pirulito sortido com 100 unidades, 400 
gramas. POP MANIA 3,86 772,00 

67 17164 120 UN biscoito de polvilho - fardo com 20 un. - 50gr cada 
unidade. SABOROSO 27,10 3.252,00 

68 17166 120 UN pipoca doce - fardo com 20 un. com 150gr cada 
unidade. VANESSA 19,31 2.317,20 

69 17169 180 UN mini bolo recheado - caixa com 12 un. com 60gr 
cada unidade. RENATA 10,30 1.854,00 

70 28861 80 UN bombom de chocolate recheado, pacote de 01kg, 
com aproximadamente 48 unidades. 

AMOR 
CARIOCA 21,90 1.752,00 

71 23744 20 Cx. 

copo descartável, capacidade para 180ml, cor 
transparente, caixa contendo 2.500 copos, em 
conformidade com a norma técnica abnt, nbr 
14.865, produzido em 100% resina virgem, 

composição: poliestireno, embalado em caixa 
altamente resistente para armazenamento. caixa. 

IBRASDE 58,00 1.160,00 

    Total R$ 66.567,60    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 334/2018 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 261/2018, homologado 
em 11/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 17.690,00 (Dezessete mil seiscentos e noventa 
reais). 
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender os alunos e 
atletas participantes de escolinhas, projetos e demais equipes esportivas 
vinculadas a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.   
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

28 31750 2.000 Kg 

quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 
gramas por unidade, devendo apresentar cor, tamanho 

e formato uniformes, produzidos no mesmo dia da 
entrega. (reservado cota). 

Doura 
pão 

5,43 10.860,00 

36 17533 300 Kg 
kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento 

às normas de saúde pública e agricultura. 
Frimesa 11,00 3.300,00 

37 10727 400 UN 
pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com 

prazo de validade mínimo de 06 dias 
Doura 

Pão 
3,60 1.440,00 

38 17531 500 UN 
unidade bolo pronto, sabores variados, com 

aproximadamente 700grs. 
Doura 

Pão 
4,18 2.090,00 

    Total R$ 17.690,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 335/2018 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 263/2018, homologado 
em 11/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 174.779,61 (Cento e setenta e quatro mil setecentos 
e setenta e nove reais e sessenta e um centavos). 
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para diversas Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Cianorte.   
Empresa: B A M DE SOUZA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 24042 50 rl rolo de fio rígido de 2,50 mm 750 v, com 100 
metros COOPER 92,00 4.600,00 

4 24036 100 Mt mts cabo rígido de 16 mm 750 v COOPER 4,65 465,00 
5 24037 150 Mt mts cabo rígido de 25 mm 750 v COOPER 7,80 1.170,00 
6 24038 150 Mt mts cabo rígido de 35 mm 750 v COOPER 10,25 1.537,50 
7 24039 50 Mt mts cabo rígido de 50 mm 750 v COOPER 13,13 656,50 
8 24040 50 Mt mts cabo rígido de 70 mm 750 v COOPER 20,78 1.039,00 

10 24045 89 rl rolo de fio cordão paralelo 2 x 1,5 mm 750 v, 
com 100 metros SULFLEX 99,90 8.891,10 

12 24047 83 rl rolo de fio cordão paralelo 2 x 4,0 mm 750 v, 
com 100 metros SULFLEX 209,99 17.429,17 

13 24018 113 rl rolo de cabo flexível 1,5 mm 750 v, com 100 
metros CONDUCAP 42,99 4.857,87 

14 24019 159 rl rolo de cabo flexível 2,5 mm 750 v, com 100 
metros CONDUCAP 69,99 11.128,41 

15 24020 55 UN rolo de cabo flexível 4,0 mm 750 v, com 100 
metros CONDUCAP 117,00 6.435,00 

16 24021 94 rl rolo de cabo flexível 6,0 mm 750 v, com 100 
metros CONDUCAP 159,99 15.039,06 

17 24022 130 rl rolo de cabo flexível 10,0 mm 750 v, com 100 
metros CONDUCAP 299,90 38.987,00 

24 43735 5 UN rolo de cabo pp 3x2,5mm, com 100 metros. SULFLEX 290,00 1.450,00 
25 43736 11 UN rolo de cabo pp 3x4mm, com 100 metros. SULFLEX 459,00 5.049,00 
26 42757 20 pç refletor de led 200w 6500k. MAKLED 260,00 5.200,00 
31 43756 50 UN pacote de parafusos nº10 com 100 unidades. JOMARCA 27,00 1.350,00 
32 43757 50 UN pacote de parafusos nº 08 com 100 unidades JOMARCA 16,50 825,00 

48 30316 3.100 UN lâmpada tubo led 18/20w 6.400 k minimo 
1.500 lm/w BLUMENAU 15,70 48.670,00 

    Total R$ 174.779,61    
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Dezembro de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 337/2018 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 263/2018, homologado 
em 11/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 21.554,10 (Vinte e um mil quinhentos e cinquenta e 
quatro reais e dez centavos). 
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para diversas Secretarias da 
Prefeitura Municipal de Cianorte.   
Empresa: VIOTO, ROCHA & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

11 24046 80 rl rolo de fio cordão paralelo 2 x 2,5 mm 750 v, com 
100 metros  SULFLEX 156,00 12.480,00 

23 43553 20 UN rolo de cabo pp 2 x 2,5mm com 100 metros SULFLEX 204,00 4.080,00 
28 42725 90 UN plafonier pvc branco soquete porcelana e-27.  REUE 1,79 161,10 
29 41650 20 UN armação rex com isolador e parafuso pesada ALMEIDA 12,90 258,00 
47 38673 300 UN lâmpada led bulbo 12w, mínimo 85 lm/w ELGIN 12,44 3.732,00 
49 42728 60 UN lâmpada tubular led 9w 6500k. VANY 14,05 843,00 
    Total R$ 21.554,10    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
  
 

 Div. de Recursos Humanos

 
   

MUNICIPIO DE CIANORTE 
ESTADO DO PARANÁ 

PORTARIA Nº 898/2018-SEC/ADM. 
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o disposto no Anexo VII, da Lei nº 

4.163/2013, de 15/10/2013 do Plano de Cargos e Carreira do Magistério 
Público Municipal de Cianorte, 

RESOLVE: 
Art. 1º - ELEVAR, o nível do PROFESSOR, abaixo relacionado, 
conforme a documentação de habilitação apresentada, a partir de 01 de 
dezembro de 2018. 
NOME PROCESSO  ADMISSÃO NÍVEL 

Marina Jose Gomes Silva 17580/2018 04/06/2018 Nível C, Classe 1 

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 13 de Dezembro de 
2018.  

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO 

 
Secretaria de Finanças

Div. de Fiscalização
 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 448/2018 
PROPRIETÁRIO: HUBER PEREIRA CAVALHEIRO 

LOCALIZAÇÃO: Z: 66   Q: 11  D: 16 

 

 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Marcio/Wilians em 12/12/2018  
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 449/2018 
PROPRIETÁRIO: CLAUDINEI GATTI 
LOCALIZAÇÃO: Z: 66   Q: 31  D: 29 

 

 
 

 
 

AGENTE FISCAL: Marcio/Wilians em 12/12/2018  

Secretaria de Desenvolvimento

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 450/2018 

PROPRIETÁRIO: CARLOS ALBERTO PIRES 
LOCALIZAÇÃO: Z: 79   Q: 13  D: 21 

 

 
 
 

 
 

AGENTE FISCAL: Marcio/Wilians em 12/12/2018  
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Secretaria de Educação
RELATÓRIO  TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/EDUCAÇÃO/PMC/ OSC 
Considerando o disposto do artigo 64, § 1º, § 2º e incisos I, II, III, IV e  V do 
Decreto 145/2016 do município de Cianorte – Paraná, do dever de promover o 
Monitoramento e Avaliação do cumprimento das atribuições relativas ao Termo 
de Colaboração firmado entre o Município de Cianorte e a Organização da So-
ciedade Civil denominada  Serviços de Obras Sociais de Cianorte mantenedora 
do Centro de Educação Infantil São José,  a Gestora da Parceria passa a se ma-
nifestar: 
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas: 
A OSC atendeu no exercício de 2018 as metas estabelecidas no Termo de Cola-
boração, tendo cumprido o Plano de Trabalho proposto. Em monitoramentos in 
loco realizados em 15/03/2018, 16/05/2018, 02/08/2018 e 19/11/2018, pela Co-
missão de Monitoramento e Avaliação, comprovou-se a frequência de 263 crian-
ças na creche em tempo integral e 89 crianças na pré-escola em tempo parcial.   
Os objetivos gerais, assim como os objetivos específicos foram atingidos com o 
serviço de Educação Infantil realizado pela entidade.
Para o ano de 2019 será ofertado 252 vagas para crianças com idade de 6 meses 
a 3 anos em período integral e 100 crianças com idade de 4 anos em período 
parcial.
 II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 
do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho: 
Verificou-se que as atividades previstas na Proposta de Trabalho foram executa-
das de forma plena e satisfatória.
A entidade contribui com o município ofertando vagas na creche período inte-
gral e na pré-escola em período parcial, o que reflete na diminuição da demanda 
existente, sendo garantidas as condições indispensáveis para o desenvolvimento 
das crianças, proporcionando um atendimento de qualidade.
III - valores efetivamente transferidos pela administração pública: 
Até a presente data foram transferidos para a OSC parceira, por meio do Termo 
de Colaboração, recursos financeiros para pagamento de funcionários, aquisição 
de materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros. Verificou-se que 
no ano de 2017 foi repassado 1.325.000,00( Um milhão, trezentos e vinte e cinco 
mil) e no ano de 2018 foi repassado R$ 1.721.239,20 (Um milhão, setecentos e 
vinte e um mil,  duzentos e trinta e nove e vinte  centavos),  pago  para a OSC 
denominada Serviços de Obras Sociais de Cianorte para a manutenção de servi-
ços na Educação Infantil.
Cabe ressaltar que até o mês de novembro de 2018 o repasse era realizado por 
meio de recursos livres do município. No mês de dezembro houve alteração 
da fonte de pagamento, tendo como referência a Lei 11.494 de 20/06/2007, a 
Nota Técnica 01/2017 e a Portaria Interministerial nº 10 de 28/12/2017, para 
ser repassado os valores fixados pelo FNDE seguindo a quantidade de crianças 
matriculadas na entidade conveniada e o segmento de ensino considerado no 
FUNDEB 2018.
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for com-
provado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de 
colaboração ou de fomento:
A Comissão de Monitoramento e Avaliação verificou que foram cumpridas as 
metas e resultados estabelecidos no Termo de Colaboração, por meio de análise 
da prestação de contas contendo recibos de pagamentos de salários, comprovan-
te de transferência em pagamento com crédito em conta corrente dos funcioná-
rios, guias de recolhimento de FGTS e demais encargos, pagamento de energia 
elétrica, pagamento de faturas de conta telefônica, gás de cozinha, aquisição de 
alimentos em padaria, materiais de expediente, de limpeza e de higienização, 
entre outros. 
 V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, 
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medi-
das que tomaram em decorrência dessas auditorias:
A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou o acompanhamento mo-
nitorando e avaliando a parceria: ao atendimento das metas e ações educativas, 
crianças  matriculadas, transferidas e os  remanejadas com vistas nos livros de 
chamada e registro de conteúdos trabalhados, nas pastas individuais fichas e 
documentos pessoais, laudos e pareceres.  Também acompanhou o cumprimento 
dos repasses conforme cronograma de desembolso. Verificou que bimestralmen-
te tem sido apresentada prestação de contas das parcelas recebidas para o setor 
contábil da Prefeitura e para o Tribunal de Contas, tendo recebido a Certidão 
Negativa para transferências Voluntárias. 
Na qualidade de gestora da parceria, eu Juliana Turetti Romeiro Peruci, profes-
sora graduada em pedagogia, servidora estável, ocupante do cargo de Assessoria 
Educacional do Ensino Fundamental, passo a fazer algumas considerações:
Os recursos advindos da presente parceria estão sendo repassados regularmente 
e atende as necessidades da OSC. A entidade encontra-se em pleno e regular 
funcionamento, apresentando serviços de ótima qualidade, tanto na esfera admi-
nistrativa como na pedagógica. Apresenta estrutura física em bom estado,  recur-
sos materiais suficientes e satisfatórios, assim como, profissionais habilitados.

A OSC Serviços de Obras Sociais de Cianorte mantenedora do Centro de Edu-
cação Infantil São José por meio de ofício 165/2018 enviado ao Prefeito do 
Município solicitou um ADITAMENTO de execução e vigência  do Termo de 
Colaboração, apresentando um novo Plano de Trabalho de forma que a OSC, 
possa dar continuidade nos serviços até 31 de  maio de 2019.
Feitas tais considerações, esta gestora se manifesta FAVORÁVEL à continuida-
de da parceria. É o parecer.  
Cianorte, 13 de dezembro de 2018.

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO /EDUCAÇÃO/PMC/ OSC 

Considerando o disposto do artigo 64, § 1º, § 2º e incisos I, II, III, IV e V do 
Decreto 145/2016 do município de Cianorte – Paraná, do dever de promover o 
Monitoramento e Avaliação do cumprimento das atribuições relativas ao Ter-
mo de Colaboração firmado entre o Município de Cianorte e a Organização da 
Sociedade Civil denominada  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Cianorte,  mantenedora da Escola de Educação Básica na Modalidade de 
Educação Especial João Paulo I, e considerando o Relatório da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, a Gestora da Parceria passa a se manifestar: 
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas: 
A OSC cumpriu no exercício de 2018 as metas estabelecidas no Termo de Co-
laboração tendo atendido a 67 estudantes na modalidade de Educação Especial. 
Em monitoramentos in loco realizado em 15/03/2018, 10/09/2018 e 19/11/2018,  
pela comissão de Monitoramento e Avaliação,  estavam frequentando  67 estu-
dantes nos segmentos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA- Edu-
cação Profissional. Cabe ressaltar que no decorrer do ano houve algumas  va-
riações  no número de estudantes atendidos devido as transferências e as  novas 
matrículas.  
Os objetivos gerais, assim como os objetivos específicos foram atingidos com 
o serviço de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 
Adultos (EJA Fase I) e Educação Profissional, conforme metas constantes na 
Proposta de Trabalho.
Para o ano de 2019 será ofertado 89,5 vagas para estudantes com idade entre 01 
ano e 59 anos na modalidade da Educação Especial, num período de 04 horas 
diárias de acordo com o calendário aprovado pela SEED.
 II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 
do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho: 
Verificou-se que as atividades previstas na Proposta de Trabalho foram execu-
tadas de forma plena e satisfatória. Foram garantidas as condições indispensá-
veis para desenvolver nos estudantes suas potencialidades, bem como, de se 
apropriarem das competências para exercer o direito a cidadania, cumprindo as 
metas estabelecidas. A comissão também constatou que a escolarização é uma 
garantia de melhoria da qualidade de vida das pessoas com Deficiência Intelec-
tual e Múltiplas Deficiências matriculadas na entidade.
 III - valores efetivamente transferidos pela administração pública: 
Até a presente data foram transferidos recursos para OSC parceira, por meio do 
Termo de Colaboração, recursos esses destinados para pagamento de funcioná-
rios e encargos sociais. Verificou-se que já foi pago o valor de R$ 219.458,67 
(duzentos e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
sete centavos). Cabe ressaltar que até o mês de novembro de 2018 o repasse 
era realizado por meio de recursos livres do município. No mês de dezembro 
houve alteração da fonte de pagamento, tendo como referência a Lei 11.494 
de 20/06/2007, a Nota Técnica 01/2017 e a Portaria Interministerial nº 10 de 
28/12/2017, para ser repassado os valores fixados pelo FNDE seguindo a quanti-
dade de estudantes matriculados na entidade conveniada e o segmento de ensino 
considerado no FUNDEB 2018.
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for com-
provado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de 
colaboração ou de fomento:
Constatou-se que foram cumpridas as metas e resultados estabelecidos no Termo 
de Colaboração. A comissão verificou a prestação de contas contendo recibos 
de pagamentos de salários, comprovante de transferência em pagamento com 
crédito em conta corrente dos funcionários, guias de recolhimento de FGTS e 
demais encargos. 
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, 
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medi-
das que tomaram em decorrência dessas auditorias:
A Comissão de Monitoramento e Avaliação realizou o acompanhamento mo-
nitorando e avaliando a parceria: ao atendimento das metas e ações educativas, 
estudantes matriculados, transferidos e os remanejados com vistas nos livros 
de chamada e registro de conteúdos trabalhados; nas pastas individuais fichas e 
documentos pessoais, laudos e pareceres. 
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Na qualidade de gestora da parceria, eu Juliana Turetti Romeiro Peruci, profes-
sora graduada em pedagogia, servidora estável, ocupante do cargo de Assessoria 
Educacional do Ensino Fundamental, passo a fazer algumas considerações:
Os recursos advindos da presente parceria estão sendo repassados regularmente 
e atendem as necessidades da OSC. A entidade encontra-se em pleno e regular 
funcionamento, apresentando serviços de ótima qualidade aos estudantes.  
A OSC denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cianorte, 
mantenedora da Escola de Educação Básica na Modalidade de Educação Espe-
cial João Paulo I por meio do ofício 143/2018, solicitou um ADITAMENTO de 
execução e vigência do Termo de Colaboração, apresentando um novo Plano de 
Trabalho de forma que a OSC, possa dar continuidade nos serviços até 31 de 
maio de 2019.
Feitas tais considerações, esta gestora se manifesta FAVORÁVEL à continuida-
de da parceria. É o parecer.  

Cianorte, 13 de dezembro de 2018.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO/EDUCAÇÃO/PMC/ OSC 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria realizada por meio do 
Termo de Colaboração 01/2017,  entre o Município de Cianorte e a Organização 
da Sociedade Civil denominada  Serviços de Obras Sociais de Cianorte man-
tenedor do Centro de Educação Infantil São José, com a finalidade de prestar 
serviços de Educação Infantil,  considerando as ações de acompanhamento e 
fiscalização, tendo realizado monitoramento in loco 15/03/2018, 16/05/2018, 
02/08/2018 e 19/11/2018, verificado o cumprimento das metas e objetivos assim 
como o plano de aplicação contido no Plano de Trabalho e considerando o Rela-
tório Técnico da gestora da parceria  com parecer favorável pelo aditamento do 
Termo de Colaboração HOMOLOGA o referido relatório e parecer. 

Cianorte, 14 de dezembro de 2018.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
ACORDO DE COOPERAÇÃO/EDUCAÇÃO/PMC/ OSC 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria realizada por meio do   
Termo de Colaboração 18/2017, entre o Município de Cianorte e a Organização 
da Sociedade Civil denominada  APAE – Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais, mantenedora da Escola de Educação Básica na Modalidade de Edu-
cação  Especial João Paulo I, com a finalidade de prestar serviços na  Educação 
Infantil, no Ensino Fundamental e Educação Especial,  considerando as ações 
de acompanhamento e fiscalização, tendo realizado monitoramento in loco em 
15/03/2018, 10/09/2018 e 19/11/2018, verificado o cumprimento das metas e 
objetivos, assim como o Parecer contido no Relatório Técnico da gestora da par-
ceria  com parecer favorável pelo aditamento de execução e vigência do Termo 
de Colaboração  HOMOLOGA  o referido relatório e parecer.

Cianorte, 14 de dezembro de 2018.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social
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do Município de Cianorte
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Telefone: 44 3619-6244
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