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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE – ESTADO DO PARA-
NÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DIVISÃO DE 
LICITAÇÕES

Centro Cívico nº 100
Fones: (44) 3619-6207 – (44) 3619-6208 - (44) 3619-6210

E-mail: licitacao@cianorte.pr.gov.br
Concorrência nº 13/2015 – Protocolo 12832/2015

Proc 478
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, a quem interessar 
possa, que nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e legisla-
ção complementar em vigor, atinente à espécie, vem trazer a público que RETI-
FICOU O ITEM 5.3, alínea “d” do Edital de licitação na Modalidade CONCOR-
RÊNCIA nº 13/2015, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de sondagem de simples 
reconhecimento – à percussão – consistindo de ensaio de penetração dinâmica 
(SPT), o qual passa a dispor, de agora em diante, o seguinte:
Onde lê-se: d) Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente visado no CREA ou 
no CAU, acompanhados de seu acervo, em que figure os Responsáveis Técnicos 
da Empresa, comprovando a execução, em cada atestado, de serviços compatí-
veis em características àqueles relativos ao objeto da licitação.
Leia-se: d) Comprovante de execução de serviços compatíveis em característi-
cas àqueles relativos ao objeto da licitação, mediante apresentação de Certifica-
do de Acervo Técnico Profissional – ATP do responsável técnico, emitido pelo 
“Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho Regional 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 29 de Outubro de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 27/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 356/14, homologado em 26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 44.189,30 (quarenta e quatro mil, cento e oitenta e nove 
reais e trinta centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: Sidnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda Epp.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

1 120 

Abacaxi tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas 
anormais, batidas ou rachaduras, exsudação e ataque 
de insetos, sendo que as folhas da coroa devem estar 

verdes e erguidas. 

Bela Vista 2,95 354,00 

2 600 

ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo 
com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 1,49 894,00 

3 600 

ALMEIRÃO: maço, tamanho médio, cor verde, aparência 
viçosa e saudável, sem pontos escuros, firmes e bem 

desenvolvidas estar livre de enfermidades e insetos, não 
estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, 

de 10/03/99. 

Bela Vista 1,98 1.188,00 

6 500 
ABÓBORA CABOTIÁ - Kg, grau de amadurecimento 
médio, casca brilhante e de cor característica, sem 

perfurações ou pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 
Bela Vista 1,99 995,00 

9 400 

ACÉM BOVINO MOÍDO - passado duas vezes no 
processo de moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco)% de 

gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
embalada em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA 3 (decreto 12486 de 20/10/1978) e (MA 2244/97), 

para a entrega o acém bovino moído deverã ser 
embalado em saco plástico transparente de polietileno 

de 1 quilo cada.  

Kivale 9,45 3.780,00 

10 20 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - a base 
de aspartame, não apresentar na composição xintol ou 

sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, quantidade do produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Registro no ministério 

da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 

83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.  

Adocil 2,30 46,00 

11 200 

ABOBRINHA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, de boa qualidade, 
tipo menina, tamanho e coloração uniformes isenta, 
materiais terrosos e umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

Bela Vista 3,65 730,00 

12 20 
AZEITONA VERDE com caroço, peso 800 gr, embalagem 
de vidro. Ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e 

acidulante acido cítrico 
Kantu 5,75 115,00 

13 400 

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 
lesões, aparência natural, fresca, deverã ser procedente 
de espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99.   

Bela Vista 1,59 636,00 

15 300 
BATATA DOCE - sem lesões, aparência natural, fresca, 
deverão ser procedentes de espécimes vegetais genuínos 

e sãos, pacote de 1 quilo. 
Bela Vista 2,35 705,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

1 120 

Abacaxi tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, manchas 
anormais, batidas ou rachaduras, exsudação e ataque 
de insetos, sendo que as folhas da coroa devem estar 

verdes e erguidas. 

Bela Vista 2,95 354,00 

2 600 

ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
firme e intacta, isenta de material terroso e unidade 
externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo 
com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 1,49 894,00 

3 600 

ALMEIRÃO: maço, tamanho médio, cor verde, aparência 
viçosa e saudável, sem pontos escuros, firmes e bem 

desenvolvidas estar livre de enfermidades e insetos, não 
estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, 

de 10/03/99. 

Bela Vista 1,98 1.188,00 

6 500 
ABÓBORA CABOTIÁ - Kg, grau de amadurecimento 
médio, casca brilhante e de cor característica, sem 

perfurações ou pontos murchos, embalagem de 1 quilo. 
Bela Vista 1,99 995,00 

9 400 

ACÉM BOVINO MOÍDO - passado duas vezes no 
processo de moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco)% de 

gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
embalada em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a 
NTA 3 (decreto 12486 de 20/10/1978) e (MA 2244/97), 

para a entrega o acém bovino moído deverã ser 
embalado em saco plástico transparente de polietileno 

de 1 quilo cada.  

Kivale 9,45 3.780,00 

10 20 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - a base 
de aspartame, não apresentar na composição xintol ou 

sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, quantidade do produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Registro no ministério 

da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 

83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.  

Adocil 2,30 46,00 

11 200 

ABOBRINHA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, de boa qualidade, 
tipo menina, tamanho e coloração uniformes isenta, 
materiais terrosos e umidade externa anormal, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

Bela Vista 3,65 730,00 

12 20 
AZEITONA VERDE com caroço, peso 800 gr, embalagem 
de vidro. Ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e 

acidulante acido cítrico 
Kantu 5,75 115,00 

13 400 

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 
lesões, aparência natural, fresca, deverã ser procedente 
de espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99.   

Bela Vista 1,59 636,00 

15 300 
BATATA DOCE - sem lesões, aparência natural, fresca, 
deverão ser procedentes de espécimes vegetais genuínos 

e sãos, pacote de 1 quilo. 
Bela Vista 2,35 705,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

16 50 

BACON SUÍNO- kg, defumado de primeira qualidade 
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer 

substância nociva, odores estranhos, prazo de validade 
mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. 

Conforme registro no M.A.P.A. e S.I.F. 

Frimesa 17,75 887,50 

18 300 

BRÓCOLIS - unidade (cabeça) tamanho médio, primeira 
qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem 

manchas e com coloração uniforme, livres de terra nas 
folhas externas. 

Bela Vista 2,85 855,00 

19 100 

BERINJELA - embalado em saco de polietileno 
transparente, sendo de primeira qualidade, 

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

Bela Vista 2,74 274,00 

20 500 

BETERRABA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em 
saco plástico de polietileno transparente, sem folhas, 

primeira, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos estranhos ou 
terra aderida à superfície de acordo com a Resolução n.º 

12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 2,65 1.325,00 

21 20 

COLORÍFICO - pacote de 500grs, de acordo com as NTA 
02 e 85, constituído de uma mistura de fubá ou farinha 
de mandioca com urucum  em pó ou extrato oleoso de 
urucum, sal e óleos comestíveis, aparência pó fino, cor 

alaranjada, validade mínima de 12 meses.  

Della Torre 2,50 50,00 

23 300 

COUVE FOLHA - unidade (maço), tipo manteiga de 
tamanho médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração 

uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e 
intacta, isenta de material terroso e umidade externa 
anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

Bela Vista 1,98 594,00 

24 400 

CREME DE LEITE - embalagem com peso aproximado 
de 300 (trezentos) gramas, origem animal, embalado em 

lata ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente. A embalagem 

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

quantidade do produto. Atender as exigências do 
Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme Portaria 
369 de 04/09/1997 e do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de origem Animal. 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega.  

Lider 1,34 536,00 

25 500 

CENOURA -  pacote de 1 quilo, embalados em sacos de 
polietileno transparente tamanho médio a grande, 

aparência natural, sem fungos, sem manchas escuras, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não 

estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência, não serão 

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

CVS 006/99 de 10/03/99. 

Bela Vista 1,99 995,00 

26 500 

CEBOLINHA - unidade (maço), folhas interinas, com 
talo, graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, 

turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo 

com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 0,99 495,00 

27 80 

CHUCHU - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, de primeira, 

tamanho e colorações uniformes, livres de materiais 
terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

manuseio e transporte de acordo com a Resolução n.º 
12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 1,89 151,20 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

28 200 

CEBOLA - pacote de 1 (um) quilo, embaladas em sacos 
de polietileno transparente, tamanho médio a grande, 

sem lesões, aparência natural, fresca, deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, 

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

Bela Vista 2,28 456,00 

35 300 

COUVE-FLOR - unidade (cabeça) tamanho médio, 
primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, tenros, 
sem manchas e com coloração uniforme, livres de terra 

nas folhas externas.  

Bela Vista 3,90 1.170,00 

36 50 

CREME DE CEBOLA - pacote de 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 

cebola, sal, gordura vegetal, malto dextrina, pimenta do 
reino preta, realçador de sabor glutamato monossódico, 
antiumectante dióxido de silício, corante caramelo IV e 

aromatizante.  

Arisco 3,05 152,50 

37 150 

DÚZIA DE OVO DE GALINHA -  embalado em caixa de 
papelão com 12 unidades, contendo a data de fabricação 

que não deve ser maior que 2 dias, com tamanho 
médio/grande, cor e conformação uniforme, sem 

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

externa anormal, mofo ou cheiro desagradável, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 

17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

Granja 
Central 3,90 585,00 

38 150 

ERVILHA EM CONSERVA - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, reidratada, em 

conservam acondicionada em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo, contendo 200g de peso liquido drenado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 meses a partir da data de entrega.  

Lar 1,34 201,00 

39 100 

EXTRATO DE TOMATE - sachê de 1.020kg cada, 
embalagem secundária com 12 unidades, sem 

conservantes, de acordo com as NTA 02 e 32, duplos 
concentrados, preparado com frutos, maduros 

escolhidos, sãos, sem pele e sementes, isento de 
fermentações e não indicar processamento defeituoso, 

podendo conter adição de 1 (um)% de açúcar e 5 
(cinco)% de cloreto de sódio, apresentando substância 
seca, menos cloreto de sódio, mínimo 33%pp, validade 

mínima de 12 meses.  

Ciafrios 3,95 395,00 

44 50 
FARINHA DE ROSCA - embalagem de 1kg, feita com pão 

de trigo triturado. 
Kipao 4,40 220,00 

45 20 
FOLHA DE LOURO - condimento, seco em folhas, pacote 

com 30grs. 
Della Torre 0,99 19,80 

46 100 
Farinha de trigo em grão para kibe, acondicionado em 
embalagem plástica. 1ª qualidade. Pacotes de 500gr. 

Amafil 2,70 270,00 

49 300 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO - sem osso, o 
produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo Ministério de Agricultura, possuir 
registro nos órgãos de inspeção sanitária, transporte 

fechado refrigerado conforme legislação vigente, o 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses no momento da entrega, para a entrega a 
embalagem secundária deverá ser em caixa com 17 

(dezessete) quilos e primária 2 (dois) quilos 
aproximadamente.  

Somave 7,69 2.307,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

50 300 

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADA - produto deverá ser de 
primeira qualidade, genuíno, congelado, acondicionado 

internamente em sacos plásticos lacrados, incolor, o 
produto dever ser registrado no órgão competente do 
Ministério da Agricultura, as embalagens devem estar 
íntegras, limpas, não devendo estar em contato com 
embalagens não sanitárias (jornais, papelão papel 

reciclado, plástico reciclado), a data de fabricação e 
validade do produto deverá estar em local visível na 
embalagem, assim como seu peso drenado, validade 
mínima de 06 meses, a temperatura do produto no 

momento da entrega não poderá ser superior a -18.ºC, 
embalagem de 500grs. 

Pescado 
Arapongas 15,70 4.710,00 

51 50 

FUBÁ DE MILHO MIMOSO - pacote de 1kg, obtido de 
grãos sadios, coloração homogênea, ausência de matéria 

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

de fabricação máxima de 30 dias.  

Katuai 1,10 55,00 

52 30 
Frango inteiro congelado. Conforme registro no M.A.P.A. 

e S.I.F. - Por Kg 
Somave 4,98 149,40 

54 20 
GENGIBRE - raiz integrante da família das 
zingiberaceae, embalagem plástica de 1kg. 

Bela Vista 14,79 295,80 

55 50 

LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA : Linguiça; 
defumada; calabresa; preparada com carne não mista, 
toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, 

sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; mantida em temperatura e 

refrigeração adequada acondicionada em saco de 
polietileno,com validade mínima de 2 meses a contar da 
entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta-05(decreto 12.486 de 20/10/78),inst. Normativa 
nr.4,de 31/03/00,sda,e suas posteriores alterações; 

Embalagem de 1 Kg. 

Frimesa 12,45 622,50 

56 100 

LINGUIÇA TOSCANA - acondicionada em sacos de 
polietileno de 5 (cinco) quilos, devidamente fechados, 
carne e condimentos com aspecto normal, firme, sem 

umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e 
suas condições deverão estar de acordo com a NTA 05 

(decreto 12486 de 20/10/1978.  

Seara 9,25 925,00 

57 400 

LEITE CONDENSADO _ Obtido pela desidratação do 
leite, adicionado de sacarose ou glicose, embalado em 
lata limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não 
estufada, resistente, que garanta a integridade do 

produto. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 
Atender as exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

Peso aproximado 400g.  

Italac 2,58 1.032,00 

58 100 

LIMÃO TAITI - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, de aparência viçosa, cor 

verde de ótima qualidade, sem defeitos, intactos, firmes 
e bem desenvolvidos, deverão estar em conformidade 

com os itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 
10/03/99.  

Bela Vista 2,87 287,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

60 300 

LOMBO DE PORCO - pacote de 1quilo, congelado, 
limpo, embalado individualmente em plástico 

transparente e atóxico, acondicionado em caixas 
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. A embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. 

Ribeiro 12,80 3.840,00 

62 100 

MAIONESE - emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo 
vegetal, com adição de condimentos, substâncias 

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

conservação, De acordo com a rdc n°276/2005. 
Acondicionada em embalagem de 500g.  

Soya 3,15 315,00 

63 80 

MACARRÃO PARAFUSO - pacote de 1kg, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de 

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

urucum e cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, 
deverão apresentar após o cozimento cortes soltos de 

consistência macia, porém não papa ou pegajosa, livre 
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de 
animais e vegetais, embalagem primária sacos de 

polietileno atóxico, resistentes, termossoldado, contendo 
peso líquido de 1kg, validade mínima de 8 meses.   

Floriani 3,70 296,00 

64 250 

MARGARINA - Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar 

isentos de ranço e de outras características indesejáveis 
- embalagem de polietileno leitoso e resistente, 

apresentando vedação adequada. Embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 
Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. com registro no ministério da 

agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem de 500grs.  

Coamo 4,10 1.025,00 

65 50 

MASSA PARA LASANHA - pacote com 500 g. 
Ingredientes: Farinha de trigo especial, água, sal, ovos, 
fibra vegetal, vitamina C, beta caroteno equivalente a 

2000-400 UI de vitamina A por kg. Contém conservate 
propionato de cálcio.  

Floriani 4,60 230,00 

66 150 

MILHO VERDE EM CONSERVA _ Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, 

vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Kg. 

Registro no MS. de acordo com a NTA 31 (Decreto 
12.486/78); Com peso liquido drenado de 200g.  

Lar 1,28 192,00 

67 200 

MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, tipo 

branca/amarela, primeira, raízes grandes, no grau 
normal de evolução no tamanho, saber e cor própria da 

espécie, uniformes, frescas, sem casca, inteiras, sem 
ferimentos ou defeitos, não fibrosa, livres da maior parte 

possível de terra e corpos estranhos aderente à 
superfície externa e isentas de umidade de acordo com a 

Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 2,95 590,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

69 80 

MANDIOCA SALSA - pacote de 1 quilo, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverão ser procedentes de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria CVS 

006/99 de 10/03/99. 

Bela Vista 6,89 551,20 

72 40 

MAÇÃ TIPO GALA OU FUJI - de primeira qualidade, 
fresca, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, 
firme, casca lisa, sem machucados, acondicionadas em 

sacos plásticos de 1kg.  

Bela Vista 3,99 159,60 

73 40 

MAMÃO FORMOSA - firme, com grau de 
amadurecimento médio, sem pontos machucados ou 
murchos, escuros ou com bolor, cor característica, 

acondicionados em sacos plásticos de 1kg.  

Bela Vista 2,99 119,60 

74 10 

ORÉGANO DESIDRATADO - constituído de folhas 
acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, 

sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. De acordo com a rdc 

n°276/2005. Pacote com 150grs.  

Della Torre 3,75 37,50 

75 25 

ÓLEO REFINADO DE SOJA - caixa contendo 20 
unidades com 900ml cada, de acordo com as NTA 02 e 

50, validade mínima 12 (doze) meses, a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias 

da data da entrega.  

Lar 51,60 1.290,00 

76 40 

PIMENTÃO VERDE - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e conformação 
uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 

manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com 
a norma técnica de alimentação.  

Bela Vista 4,59 183,60 

78 25 

PRESUNTO DE CARNE SUÍNA COZIDO - quilo, sem 
capa de gordura, fatiado no dia da entrega peça, a 

embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, 

que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. 

pesando aproximadamente fatias de 30g.  

Frimesa 19,40 485,00 

84 100 

QUIABO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, liso, de boa 

qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano 
físico ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e 
cortes) de acordo com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 7,50 750,00 

85 25 

QUEIJO MUSSARELA - quilo, 1ª qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, 

que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir 
da data de entrega na unidade requisitante. Fatiado em 

lâminas de 30g.  

Italac 19,70 492,50 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

87 240 

REPOLHO EXTRA - unidade (cabeça), sem defeitos que 
afetem sua aparência, embalados em sacos de 

polietileno transparente, a unidade deverá estar limpa, 
sem folhas velhas, ou seja, a cabeça deverá estar com 

suas folhas firmes na formação, deverá ser bem 
formado, sem defeitos, com folhas verdes claras sem 
traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas, deverão apresentar coloração e 
tamanho uniforme e típica da variedade, deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, 

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

Bela Vista 2,29 549,60 

89 300 

RÚCULA: produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem 
defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração 
e turgescência, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 

(unidade - pés).  

Bela Vista 1,98 594,00 

90 500 

SALSA FRESCA - unidade (maço), talos e folhas inteiras, 
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, talos e 

folhas inteiras, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, maço com aproximadamente 300g (sem 

raízes), de acordo com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 0,99 495,00 

93 100 

VAGEM - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, curta, tipo extra AA, 

tamanho e coloração uniforme, livre de materiais 
terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e 
mecânicos oriundo de manuseio ou transporte de acordo 

com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

Bela Vista 8,25 825,00 

94 600 

TOMATE - pacote de 1 (um) quilo, extra A, porte médio, 
firme intacto, embalados em sacos de polietileno 

transparente, aparência natural, fresca, deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, 

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

Bela Vista 2,85 1.710,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 28/2015 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. 356/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 20.921,00 (vinte mil e novecentos e vinte e um reais).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: DAD Supermercados Ltda Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto 

(R$) 

22 500 

CARNE BOVINA ACÉM - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, tipo acém, cortada 
em pedaços, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprios, no máximo 5 (cinco)% de gordura, suas 
condições deverão estar de acordo com as normas 

técnicas de alimentação, carne de primeira qualidade. 

Ribeiro 10,97 5.485,00 

29 600 

CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA - congelada, 
(a temperatura deve ser inferior a -18.ºC), aspecto próprio 

da espécie, não amolecida nem pegajosa, odor e sabor 
próprios, embalagem em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, a embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, data de validade, quantidade 

do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA e selo de inspeção SIM, SIE ou 

SIF, peso líquido máximo de 5kg por embalagem, deverá 
ser transportado em carro refrigerado ou em caixas de 
isopor em condições higiênicas ideais ao transporte. 

Granjeiro 5,78 3.468,00 

30 200 

CARNE BOVINA IN NATURA LAGARTO/POSTA BRANCA - 
cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos de 
polietileno pesando 1kg, devem conter selo de inspeção 
SIM, SIE ou SIF, embalado, com etiqueta informando 

peso, data de fabricação e validade. 

Ribeiro 15,89 3.178,00 

31 200 

CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA MINGA - peça 
inteira, carne de primeira qualidade, deve conter selo de 

inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos de 
polietileno transparente de até 2kg, atóxico, com etiqueta 

informando peso, data de fabricação e validade. 

Ribeiro 9,89 1.978,00 

32 150 

CARNE BOVINA IN NATURA COXÃO MOLE - proveniente 
da parte traseira, de primeira qualidade, deve conter o 
selo de inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos 

plásticos de polietileno transparente de até 02 (dois) quilos 
cada, atóxico, com etiqueta informando peso, data de 

fabricação e validade.  

Ribeiro 16,85 2.527,50 

33 50 
CHARQUE TIPO CARNE SECA TRASEIRO BOVINO, 
resfriada, primeira qualidade, deve conter o selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalagem de 500grs. 

Três Laços 21,49 1.074,50 

59 1.500 

LEITE PASTEURIZADO TIPO A - pacote com 1.000ml, 
padronizado, acondicionado em embalagem plástica de 

primeira qualidade, o produto deverá ter data de validade 
não inferior a 3 (três) dias.  

Vidativa 2,14 3.210,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 29/2015 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. 356/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 3.917,70 (três mil, novecentos e dezessete reais e setenta 
centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: D Mille Industria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda Epp.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

5 50 

ACHOCOLATADO EM PÓ - embalagem de 1kg, 
energizado com 9 vitaminas, produto de primeira 

linha, acondicionado em embalagem atóxica, 
ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite em 

pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, 
aroma imitação de baunilha, vitaminas e sal.  

Fancy 7,10 355,00 

7 90 

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, 

classificação/características gerais constituídas de 
alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da variedade, 
os produtos deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

Ceasa 11,45 1.030,50 

8 60 

AMIDO DE MILHO - farinha feita do amido do 
milho, embalagem íntegra, de 500grs. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 9 meses da 
entrega. 

D’Mille 3,60 216,00 

34 50 
CANJICA - pacote de 01 quilo, constituída de grãos 

saudáveis e sem carunchos.  
Catemar 4,89 244,50 

40 70 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - pacote de 500 
(quinhentas) gramas,  grandes, amarelos, sem sal, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, , quantidade do 
produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.  

D’Mille 1,89 132,30 

41 40 

FARINHA DE TRIGO - pacote de 1 (um) quilo, 
especial sem fermento, embalada em sacos 

transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNPA.  

Marraquesh 2,83 113,20 

47 40 

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, 
fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, 
Transparentes, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA.  

Jajú 3,33 133,20 

48 50 

FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ - fermento 
biológico, seco, instantâneo composto de pirofosfato 

ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. Com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 38, 
de 1977. Embalagem com 250grs.  

D’Mille 4,80 240,00 
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Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

5 50 

ACHOCOLATADO EM PÓ - embalagem de 1kg, 
energizado com 9 vitaminas, produto de primeira 

linha, acondicionado em embalagem atóxica, 
ingredientes: açúcar, cacau em pó, soro de leite em 

pó, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, 
aroma imitação de baunilha, vitaminas e sal.  

Fancy 7,10 355,00 

7 90 

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, 

classificação/características gerais constituídas de 
alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da variedade, 
os produtos deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

Ceasa 11,45 1.030,50 

8 60 

AMIDO DE MILHO - farinha feita do amido do 
milho, embalagem íntegra, de 500grs. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 9 meses da 
entrega. 

D’Mille 3,60 216,00 

34 50 
CANJICA - pacote de 01 quilo, constituída de grãos 

saudáveis e sem carunchos.  
Catemar 4,89 244,50 

40 70 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - pacote de 500 
(quinhentas) gramas,  grandes, amarelos, sem sal, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, , quantidade do 
produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.  

D’Mille 1,89 132,30 

41 40 

FARINHA DE TRIGO - pacote de 1 (um) quilo, 
especial sem fermento, embalada em sacos 

transparentes, limpos, não violados, resistentes. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 

produto. O produto deverá apresentar validade 
mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de 

entrega de acordo com a resolução 12/78 da CNPA.  

Marraquesh 2,83 113,20 

47 40 

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, 
fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, 
Transparentes, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar 
validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da 

data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA.  

Jajú 3,33 133,20 

48 50 

FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ - fermento 
biológico, seco, instantâneo composto de pirofosfato 

ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. Com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega. Resolução - CNNPA nº 38, 
de 1977. Embalagem com 250grs.  

D’Mille 4,80 240,00 

Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

53 200 

GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS - com 
açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de 

corantes naturais. Acondicionada em sacos 
plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em 
caixas limpas, íntegras e resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 

(seis) meses a partir da data de entrega. Resolução - 
RE nº 60 de 2002. Caixa com peso aproximado 

85grs.  

Trisant 0,83 166,00 

61 100 

MACARRÃO ESPAGUETE - pacote de 1kg, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), 
farinha de trigo comum enriquecida com ferro e 
ácido fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 

corantes naturais urucum e cúrcuma, fabricada a 
partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas 

e de boa qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa, livre de matéria 

terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e 
vegetais, embalagem primária sacos de polietileno 
atóxico, resistentes, termossoldado, contendo peso 

líquido de 1kg, validade mínima de 8 meses.   

D’Mille 4,25 425,00 

79 50 
PAPEL FILME - de PVC, para uso culinário, 

embalagem medindo 28cm x 30mts.  
Flexi Filme 4,75 237,50 

80 30 
PAPEL ALUMÍNIO - de uso culinário, medindo 

30cmx15mts.  
Real Pack 4,45 133,50 

82 20 

POLVILHO AZEDO - proveniente do amido de 
mandioca, embalagem de 500grs, fabricado a partir 
de matérias-primas sãs e limpas, livre de matéria 

terrosa e vegetais, embalagem de 500grs.  

Stival 3,20 64,00 

83 20 

POLVILHO DOCE - proveniente do amido de 
mandioca, embalagem de 500grs, fabricado a partir 
de matérias-primas sãs e limpas, livre de matéria 

terrosa e vegetais, embalagem com 500grs.  

Stival 3,25 65,00 

86 50 
QUEIJO PARMESÃO RALADO - pacote com 50grs, 
ralado, com validade especificada na embalagem. 

Selete 1,78 89,00 

91 100 
SAL FINO E IODADO (contendo cloreto de sódio) - 
pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-umectante, 

auui, conforme legislação vigente.  
Pop 1,13 113,00 

92 50 
SAGU - tipo 1, embalagem de plástico resistente e 

transparente contendo 500grs, com data de 
fabricação e validade mínima de 06 meses.  

Catemar 3,20 160,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 30/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 356/14, homologado em 26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 5.198,10 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e dez 
centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha, para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal. 
Empresa: Invicta Alimentos Ltda Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 31/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 

 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor Total 
Proposto (R$) 

4 400 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 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.  

Nutrimais 8,94 3.576,00 

14 50 
Batata palha crocante sequinha, embalagem de 
500gr, ingredientes: batata, gordura vegetal e 

sal. Não contem glúten. 

Sabor da 
Batata 8,58 429,00 

17 100 

BISCOITO DE MAISENA SEM GORDURA TRANS 
- pacotes de 400 gramas, ingredientes: farinha 

de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar 

invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico, 
melhorador de farinha protease (ins 1101 i) e 

aromatizante, contém glúten, massa bem 
assada, sem recheio e sem cobertura, cor, cheiro 
e sabor próprios, validade mínima de 6 meses.  

Festiva 2,89 289,00 

43 200 

FEIJÃO PRETO - tipo 1, sem caruncho e 
presença de grãos mofados, pedras e outras 
sujidades, em embalagem plástica de 1kg, 

validade de no mínimo 6 meses após a data da 
entrega. 

Broto Forte 3,89 778,00 

68 20 
MOLHO DE SOJA - molho fabricado a partir de 

uma mistura de grãos de soja fermentados, 
embalgem de 1 litro.  

Dusul 5,13 102,60 

81 50 
PALITO DE MADEIRA - formato roliço, para 

higiene dental, medindo 6cm de comprimento, 
caixa com 100 unidades.  

Paraná 0,47 23,50 

 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 362/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 37.761,60 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e um 
reais e sessenta centavos).
Objeto: Horas de locação de equipamentos, tais como compactador de percução, 
martelo demolidor, serras para cortar piso e asfalto e outros materiais para apoio 
a obras.
Empresa: Mari & Saes Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015..
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 32/2015 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. 363/14, homologado em 
26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 32.382,50 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e dois 
reais e cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de extintores, recarga e correlatos para Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, Escolas e Centros Educacionais do Município de Cia-
norte.
Empresa: Carnicelli & Cia Ltda Epp.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 33/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 400 
HORAS DE LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR 30KG, 
220V FREQUENCIA 60HZ POTENCIA 2.200W, INCLUINDO 

MALETA CONTENDO PONTEIROS E TALHADEIRA. 
R$ 9,90 R$ 3.960,00 

2 200 

HORAS DE LOCAÇÃO DE BETONEIRA, CAPACIDADE DO 
TAMBOR 400 LITROS, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

LITROS,  ROTAÇÃO DO TAMBOR 26RPM, POTENCIA DO 
MOTOR 2CV IV PÓLOS, TENSÃO MONOFÁSICO 110/220V, 

FREQUENCIA 60HZ, DIMENSÃO DO EQUIPAMENTO 
1.850X985X1.475MM. 

R$ 8,00 R$ 1.600,00 

3 400 

HORAS DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO 
FORÇA DO IMPACTO 1.400KGF, FREQUENCIA 640-680 

RPM, MOTOR 4HP 4 TEMPOS TANQUE DE COMBUSTIVEL 
2,5 L, MEDIDA DA SAPATA 280X300 

METROS/MINUTO,AMPLITUDE DE SALTO 85MM, PESO 
73KG DIM. BEM. (CxLxA) 720X412X1,043MM. 

R$ 11,90 R$ 4.760,00 

4 300 

HORAS DE LOCAÇÃO DE SERRAS PARA CORTAR PISO E 
ASFALTO, DIÂMETRO350MMX25MM ROTAÇÃO MÁX. DO 
DISCO 3.600 RPM, PROFUNDIDADE DO CORTE 0 A 110 
MM, POTENCIA DO MOTOR 8HP 4 TEMPOS TANQUE DE 
COMBUSTIVEL 5,9 LITROS, PESO 100KG, CAPACIDADE 

TANQUE DE AGUA 30 LITROS, DIM. EQUIPAMENTO 
1.160X540X930MM. 

R$ 15,90 R$ 4.770,00 

5 300 
HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 220 VOLTS, 

2.2 DE POTÊNCIA VAZÃO DE AGUA 500 LITROS POR 
HORA, PRESSÃO 1.00 LIBRAS.  

R$ 6,45 R$ 1.935,00 

6 400 
HORAS DE LOCAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR, 11KG, 

VOLTAGEM 220 V, FREQUENCIA 60 HZ POTENCIA 1.500W, 
INCLUINDO MALETA COM PONTEIRO E TALHADEIRA.  

R$ 8,40 R$ 3.360,00 

7 300 
HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR, 220 VOLTS, 
VAZÃO DE AGUA 1.000 LITROS POR HORA, 2.600 LIBRAS 

DE PRESSÃO. 
R$ 8,40 R$ 2.520,00 

8 100 
HORAS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500KG. R$ 119,00 R$ 11.900,00 

9 200 
HORAS DE LOCAÇÃO DE ABRIGO MÓVEL MEDINDO 

300X20 EM ESTRUTURA METÁLICA. R$ 9,00 R$ 1.800,00 

11 100 
HORAS DE LOCAÇÃO DE UM VIBRADOR DE IMERSÃO 

COM MANGOTE, POTÊNCIA 16 VPM (VIBRAÇÃO PO 
MINUTO). 

R$ 5,95 R$ 595,00 

12 24 
HORAS DE LOCAÇÃO DE UMA ALISADORA DE CONCRETO 

AC 48. R$ 23,40 R$ 561,60 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 110 Recarga de Extintor AP 10 Lts Extinorpi R$ 29,00 R$ 3.190,00 
2 200 Recarga de Extintor PQS BC 04 Kg  Extinorpi R$ 29,00 R$ 5.800,00 
3 75 Recarga de Extintor PQS 06 Kg Extinorpi R$ 33,50 R$ 2.512,50 
4 10 Recarga de Extintor PQS 08 Kg Extinorpi R$ 39,50 R$ 395,00 
5 5 Recarga de Extintor PQS 12 Kg Extinorpi R$ 49,00 R$ 245,00 
6 20 Recarga de Extintor PQS ABC 04 Kg Extinorpi R$ 49,00 R$ 980,00 
7 5 Recarga de Extintor PQS  ABC 06 Kg Extinorpi R$ 59,00 R$ 295,00 
8 10 Recarga de Extintor CO2 04 Kg Extinorpi R$ 53,00 R$ 530,00 
9 35 Recarga de Extintor CO2 06 Kg Extinorpi R$ 69,00 R$ 2.415,00 
10 30 Extintor PQS ABC 01 Kg Mocelin R$ 49,00 R$ 1.470,00 
11 20 Extintor PQS 04 Kg Mocelin R$ 118,00 R$ 2.360,00 
12 10 Extintores CO2 06 Kg Total R$ 345,00 R$ 3.450,00 
13 30 Mangueira para extintor de PQS Mangflex R$ 9,00 R$ 270,00 

14 10 
Mangueira para extintor de CO² de 

700mm 
Mangflex R$ 28,50 R$ 285,00 

15 70 Mamômetro para Extintor - BAR 0-20 Nasha R$ 4,50 R$ 315,00 
16 10 Válvula para Extintor CO-2 Ita R$ 49,00 R$ 490,00 
17 60 Extintores A.P 10 litros Mangflex R$ 123,00 R$ 7.380,00 
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5
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 2/15, homologado em 26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).
Objeto: Aquisição de cimento, cal, piso, rejunte e demais materiais para obras.
Empresa: M B Ferrari Madeiras - Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 34/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 2/15, homologado em 26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 23.251,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e um 
reais).
Objeto: Aquisição de cimento, cal, piso, rejunte e demais materiais para obras.
Empresa: Bigas & Alexandre Ltda Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 35/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 2/15, homologado em 26/01/2015.
Valor Homologado: R$ 76.200,00 (setenta e seis mil e duzentos reais).
Objeto: Aquisição de cimento, cal, piso, rejunte e demais materiais para obras.
Empresa: Comercial Ivaiporã Ltda.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de janeiro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 97/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 64/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais).
Objeto: Aquisição de Pedra, areia fina e areia grossa, pó de pedra e pedrisco. 
Empresa: Bigas e Alexandre Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

2 800 
Sacas de cal VIRGEM CII COM 20 

KG. 
Mottin Pavin R$ 7,75 R$ 6200,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

3 200 
Sacas de cimento cola ACI 
(argamassa) com 20 KG 

Cimentolit R$ 7,50 R$ 1.500,00 

4 600 
M² de piso pi4 extra com medida 

45x45. 
Viva R$ 12,90 R$ 7.740,00 

5 250 M² de revestimento extra 32x45. Viva R$ 12,90 R$ 3.225,00 

6 400 
M² de piso pi5 extra com medida 

45x45. 
Viva R$ 12,90 R$ 5.160,00 

7 4 Janela 1.00x1.5. Bino R$ 179,00 R$ 716,00 
8 40 Vedalit balde com 18 litros Oto R$ 117,50 R$ 4.700,00 
9 100 Rejunte flexível de 1 kg. Cimentolit R$ 2,10 R$ 210,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 3.000 
Sacas de cimento COM 50 KG 

CPllZ32 
Votoran R$ 25,40 R$ 76.200,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 600 
Metros cúbicos de areia lavada 

grossa 56,50 33.900,00 figueira 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 98/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 64/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 87.550,00 (oitenta e sete mil e quinhentos e cinquenta 
reais).
Objeto: Aquisição de Pedra, areia fina e areia grossa, pó de pedra e pedrisco. 
Empresa: Campusmorão Construção Ltda 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 99/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 21.951,77 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta e um 
reais e setenta e sete centavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: Sidnei Aparecido Chiarelli & Cia Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 500 
Metros Cúbicos de pedra brita 

número 01 55,00 27.500,00 casali 

3 300 Metros cúbicos de areia fina 36,00 10.800,00 Casali 

4 400 Metros cúbicos de pó de pedra 55,00 22.000,00 Casali 

5 500 
Metros cúbicos de pedrisco 3/8 ao 

fundo 54,50 27.250,00 casali 

 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

5 40 

CREME DE LEITE - embalagem com peso 
aproximado de 300 (trezentos) gramas, origem 
animal, embalado em lata ou tetrapack, limpa, 

isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. Atender as exigências 

do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
origem Animal. Deverá apresentar validade mínima 

de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.    1,10  

44,00 Líder 

6 42 

Doce pastoso, diversos sabores, ingredientes: 
açúcar, soro de leite, leite em pó integral, leite, 
amido modificado, gordura vegetal, corante de 

caramelo. Estabilizante: citrato de sódio. Redutor 
de acidez: bicarbonato de sódio. Conservante: 

sorbato de potássio. Não contém glúten. A 
embalagem do produto deve conter registro da data 

de fabricação, peso e validade estampado no 
rótulo. embalagem com 500 g.   1,50  

63,00 ciafrios 

8 125 

Extrato de tomate preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e semente, tolerância de 
1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio, isento de 

fermentação e não indicar processamento 
defeituoso, embalagem contendo registro de data 

de fabricação, peso e validade estampados no 
rótulo, embalagem com 350 g.   0,85  

106,25 Ciafrios 

9 20 

Farinha de rosca tipo marrocos, embalagem 
contendo registro de data de fabricação, peso e 

validade estampado no rótulo, embalagem 
contendo 1kg.   2,99  

59,80 Amafil 

10 12 

Farinha de trigo especial sem fermento, embalada 
em sacos limpos, não violados, resistentes, 

contendo em sua embalagem dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Validade mínima de 70 (setenta dias) a 

partir da data de entrega de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.   6,60  

79,20 Coamo 

13 230 

MACARRÃO ESPAGUETE - pacote de 500g, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), 
farinha de trigo comum enriquecida com ferro e 
ácido fólico (43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 

corantes naturais urucum e cúrcuma, fabricada a 
partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas 

e de boa qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa, livre de matéria 

terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e 
vegetais, embalagem primária sacos de polietileno 
atóxico, resistentes, termossoldado, contendo peso 

líquido de 1kg, validade mínima de 8 meses.     1,00  

230,00 Floriani 

14 40 

MAIONESE - emulsão cremosa, obtida com ovos e 
óleo vegetal, com adição de condimentos, 

substâncias comestíveis e sem corantes, de 
consistência cremosa, amarelo claro, com cheiro e 

sabor próprio, isento de sujidades e seus 
ingredientes em perfeito estado de conservação, De 
acordo com a rdc n°276/2005. Acondicionada em 

embalagem de 500g.    1,49  

59,60 Purity 
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17 140 

Óleo de Soja vegetal comestível, tipo refinado, 
embalagem com 900ml.    2,68  

375,20 Leve 

19 78 

SUCO, PACOTE DE 01 QUILO, EM PO, PARA 
PREPARAR 10 LITROS DE SUCO. EMBALAGEM 
CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO, DATAS 

DE FABRICACAO E VENCIMENTO, SENDO O 
PRIMEIRO MENOR QUE 02 MESES. DIVERSOS 

SABORES.   2,99  

233,22 Piko 

22 45 

PRESUNTO DE CARNE SUÍNA COZIDO - quilo, 
sem capa de gordura, fatiado no dia da entrega 
peça, a embalagem original deve ser a vácuo em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade do 

produto até o momento do consumo, 
acondicionado em caixas lacradas. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 

(trinta) dias a partir da data de entrega. pesando 
aproximadamente fatias de 30g.    19,40  

873,00 Seara 

23 45 

QUEIJO MUSSARELA - quilo, 1ª qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco 

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

caixas lacradas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 

de entrega na unidade requisitante. Fatiado em 
lâminas de 30g.    19,50  

877,50 Italac 

25 380 

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.   1,90  

722,00 Italac 

27 82 

Carne moída de coxão mole primeira qualidade. 
Entregue em embalagens que contenham 

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

Transportado em veículo refrigerado ou caixas de 
isopor conforme legislação vigente, a carne não 

deverá estar congelada.   18,60  

1.525,20 ribeiro 

28 160 

Carne bovina Coxão mole, cortada em bife com 
peso aproximado de 150 gr., 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.   18,60  

2.976,00 Ribeiro 

29 120 

Carne bovina contra filé, 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.   18,60  

2.232,00 Ribeiro 

30 90 

Carne bovina posta vermelha, entregues em 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, transportada em veículo   17,40  

1.566,00 Ribeiro 

refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

31 240 

Coxa e sobrecoxa de frango - 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.   5,30  

1.272,00 Guibom 
/somave 

32 125 

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.   10,50  

1.312,50 Ribeiro 

33 40 

Pernil suíno com osso, 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.   8,80  

352,00 Ribeiro 

34 35 

Salsicha tipo viena apresentando sabor acentuado 
de defumação e condimentos característicos das 
salsichas típicas da cidade de Viena na Áustria. 

Não podendo ser enlatadas., entregues em 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, conforme legislação vigente.   6,65  

232,75 copacol 

35 30 

Linguiça defumada produzida com carne suína 
selecionada além de condimentos e temperos 

especiais para o processo de defumação, entregues 
em embalagens que contenham especificados o 

local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, conforme legislação 

vigente.   14,60  

438,00 Seara 

36 20 

Bacon defumado de barriga suína, contendo em 
sua composição: água, sal, conservador: nitrito de 
sódio, antioxidante: eritorbato de sódio, não deve 

conter glúten, entregues em mantas de 3 kg, 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, conforme legislação vigente.   17,80  

356,00 Seara 

37 60 

Filé de pescada congelada - produto de qualidade - 
entregues em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem, data de validade, a carne não 
pode estar amolecida ou com acúmulo de líquidos 
na embalagem, além disso, não deve apresentar 
extremidades secas ou amareladas, transportada 

em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, devendo estar 

congelada.   16,85  

1.011,00 arapongas 

38 960 

Água mineral, não gasosa, oriunda de fonte 
hipotermal que apresente laudo de análise do 

órgão competente, entregues em embalagens de 
500ml tipo pet. A embalagem deverá conter 

especificado o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de validade.   0,48  

460,80 Boreal 

39 28 

Abacaxi tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, 
manchas anormais, batidas ou rachaduras, 

exsudação e ataque de insetos, sendo que as folhas 
da coroa devem estar verdes e erguidas.   2,95  

82,60 Bela vista 

40 32 

Acelga - produto com textura crocante e sabor doce 
com folhas verdes e de cores vivas sem 

escurecimentos ou amarelamentos, sem buracos, 
hastes frescas em maços de no mínimo 400 gr.   3,60  

115,20 Bela vista 

41 60 

ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo crespa, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 

terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a Resolução 

n.º 12/78 da CNNPA.    2,70  

162,00 Bela vista 

43 120 

Banana caturra - produto com bom aspecto e 
aroma característico, casca bem amarela de 

aspecto firme e sem partes moles ou machucadas. 
Com maturação média.   2,95  

354,00 Bela vista 

44 32 

Batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de rachaduras e 
cortes, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte, devendo ser bem desenvolvida, de 
colheita recente.   3,90  

124,80 Bela vista 

45 24 

BETERRABA - pacote de 1 (um) quilo, embalada 
em saco plástico de polietileno transparente, sem 

folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície de 

acordo com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.    2,85  

68,40 Bela vista 

46 32 
Brócolis - produto com cabeças de coloração verde 
escura, firmes, compactas, com granulação fina e 

sem sinais de murcha.   3,60  
115,20 Bela vista 

47 80 

Cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, 

sujidades, parasitas e larvas.   2,75  

220,00 Bela vista 

48 40 

CENOURA - pacote de 1 quilo, embalados em sacos 
de polietileno transparente tamanho médio a 
grande, aparência natural, sem fungos, sem 

manchas escuras, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades, não estar danificado por 

qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência, não serão permitidos 

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

CVS 006/99 de 10/03/99.   2,95  

118,00 Bela vista 

49 120 

Cheiro verde - o cheiro verde precisa ser fresco, 
com uma cor verde profundo e aparência viçosa, os 
maços não podem ter folhas que estão murchas ou 
amarelas, cultivado organicamente, em maços de 

no mínimo 300 gr.   1,00  

120,00 Bela vista 

50 22 

Escarola - Chicória - as folhas do produto devem 
estar com aspecto fresco, brilhantes, firmes e sem 
áreas escuras e sem folhas murchas, sendo que as 
folhas externas devem apresentar coloração verde 

mais escuro que as internas.   1,85  

40,70 Bela vista 

51 45 

Couve-flor - cabeças compactas fechadas de cor 
branca ou creme, sem manchas escuras, pois ao 

contrário demonstram estarem queimadas ou com 
fungos, se envolvidas pelas folhas, estas devem 
estar verdes e sem sinais de estarem murchas.   3,65  

164,25 Bela vista 

52 280 
Laranja pêra tamanho grande - de consistência 

uniforme e firme a pressão dos dedos, de coloração 
de acordo com a variedade.   1,18  

330,40 Bela vista 

53 80 

Maçã nacional - produto de coloração viva, firme e 
pesada em relação ao tamanho, de casca lisa, sem 

depressões ou machucados, tamanho médio de 
primeira qualidade.   3,95  

316,00 Bela vista 

54 60 
Mamão comercial - produto sem manchas, flacidez, 
exsudação ou lesões; tamanho médio e grau médio 
de amadurecimento, tonalidade amarelo alaranjado   3,15  

189,00 Bela vista 

e exalando um suave aroma característico. 

55 90 
Melancia - produto com casca firme, lustrosa e 

sem manchas escuras, deve ser pesada em relação 
ao volume.   1,35  

121,50 Bela vista 

56 150 

Ovos branco - de galinha, grande e isento 
sujidades, fungos e substancias tóxicas, 

acondicionados em embalagem apropriada, 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade.   3,99  

598,50 Bela vista 

57 18 

PIMENTÃO VERDE - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e conformação 
uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

de manuseio, e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma técnica de alimentação.    4,65  

83,70 Bela vista 

58 75 

REPOLHO EXTRA - unidade (cabeça), sem defeitos 
que afetem sua aparência, embalados em sacos de 

polietileno transparente, a unidade deverá estar 
limpa, sem folhas velhas, ou seja, a cabeça deverá 
estar com suas folhas firmes na formação, deverá 
ser bem formado, sem defeitos, com folhas verdes 

claras sem traços de descoloração turgescente, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão 

apresentar coloração e tamanho uniforme e típica 
da variedade, deverá ser procedente de espécimes 

vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria CVS 

006/99 de 10/03/99.    2,45  

183,75 Bela vista 

59 50 

RÚCULA: produtos sãos, limpos e de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem 
traços de descoloração e turgescência, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas. (unidade - pés).    2,45  

122,50 Bela vista 

60 90 

TOMATE  SANTA CRUZ -   de médio 
amadurecimento, firme, íntegro, sem manchas, 

batidas e esfolões, coloração uniforme, entregues 
em caixas de madeira ou plástico.   4,25  

382,50 Bela vista 

61 35 

Uva itália - de cachos bem cheios, com bagas 
firmes e lisas de cor e tamanho apropriados para a 
variedade, as frutas não devem se desprender com 

facilidade do cacho, devem estar livres de 
manchas.   4,85  

169,75 Bela vista 

62 40 
Vagem comprida - produto deve ser firme de 

pontas verdes e sem machucados.   7,80  
312,00 Bela vista 

 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 100/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
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7
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 499,13 (quatrocentos e noventa e nove reais e treze cen-
tavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: D Mille Industria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 101/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 2.436,16 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e 
dezesseis centavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: Invicta Alimentos Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 35 

Açúcar refinado de origem vegetal, constituído 
fundamentalmente por sacarose de cana-de-

açúcar, aspecto sólido amorfo e cor branca com 
grãos finos de não definidos, não deverá empedrar, 

a embalagem do produto deve conter registro da 
data de fabricação, peso e validade estampado no 

rótulo, embalagem 5 kg.   6,80  

238,00 Super sucar 

3 25 

AZEITONA VERDE, EMBALAGEM DE VIDRO 
CONTENDO NO ROTULO A DATA DE 

FABRICACAO, NAO SUPERIOR A 03 MESES, 
DATA DE VENCIMENTO E INSPECAO DO 

MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS DRENADA.   5,45  

136,25 Arapongas 

12 20 

FUBÁ DE MILHO MIMOSO - pacote de 1kg, obtido 
de grãos sadios, coloração homogênea, ausência de 
matéria estranha e odores estranhos, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, prazo de validade mínimo 
de 6 meses, data de fabricação máxima de 30 dias.    0,88  

17,60 Zanin 

18 12 
SAL FINO E IODADO (contendo cloreto de sódio) - 
pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-umectante, 

auui, conforme legislação vigente.    0,65  
7,80 Pop 

20 64 

Tempero completo contendo em sua composição: 
sal, cebola, alho, cebolinha, salsa, manjericão, 

realçador de sabor glutamato monossódico, 
aromatizante e conservador metabissulfito de 

sódio. Não contém glúten. A embalagem do produto 
deve conter registro de data de fabricação, peso e 

validade impressos no rótulo.   0,68  

43,52 D mille 

21 22 

VINAGRE - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com 

acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, 
sem corantes, sem essências. e sem adição de 
açúcares. De acordo com a rdc n°276/2005. 

Embalagem 500ml.    0,82  

18,04 Heining 

26 16 PAPEL ALUMÍNIO, Rolo de 45cmx7,5m.   2,37  37,92 Real pack 
 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 52 

Arroz tipo 1, submetido a vapor sob pressão para 
facilitar e melhorar seu cozimento, a embalagem do 
produto deve conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampado no rótulo. Embalagem 

5kg.   8,08  

420,16 Nutrimais 

4 120 
CAFÉ torrado e moído, de primeira qualidade. 

Embalagem com 500 gramas.   4,55  
546,00 Cereja 

7 36 

ERVILHA EM CONSERVA - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, reidratada, 

em conservam acondicionada em recipiente de 
folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, contendo 200g de peso 
liquido drenado. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega.    1,00  

36,00 Jussara 

11 150 
Feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento de 

sujeiras   3,30  
495,00 Broto forte 

15 32 

MARGARINA - Com 80% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. Embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. com registro no 
ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem 

de 500grs.    2,44  

78,08 Coamo 
familia 

16 48 

MILHO VERDE EM CONSERVA _ Acondicionado 
em recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Kg. Registro no MS. de acordo com a NTA 31 

(Decreto 12.486/78); Com peso liquido drenado de 
200g.    0,94  

45,12 Jussara 

24 360 

Refrigerante contendo em sua composição: água 
gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato de noz de 
cola, cafeína, corante caramelo, aroma natural do 
extrato da fruta, composição a cada 200ml: 79 a 

85 Kcal(4%), Registro no Ministério da Agricultura, 
sem adição de álcool, embalagem de 2 litros. A 

embalagem deve conter no rótulo o local e origem 
do produto e data de fabricação.   1,98  

712,80 Guaratuba 

42 10 

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, 

classificação/características gerais constituídas de 
alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, os produtos deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99.    10,30  

103,00 natural 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 52 

Arroz tipo 1, submetido a vapor sob pressão para 
facilitar e melhorar seu cozimento, a embalagem do 
produto deve conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampado no rótulo. Embalagem 

5kg.   8,08  

420,16 Nutrimais 

4 120 
CAFÉ torrado e moído, de primeira qualidade. 

Embalagem com 500 gramas.   4,55  
546,00 Cereja 

7 36 

ERVILHA EM CONSERVA - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, reidratada, 

em conservam acondicionada em recipiente de 
folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, contendo 200g de peso 
liquido drenado. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 6 

meses a partir da data de entrega.    1,00  

36,00 Jussara 

11 150 
Feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento de 

sujeiras   3,30  
495,00 Broto forte 

15 32 

MARGARINA - Com 80% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. Embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de 
lote, Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. com registro no 
ministério da agricultura, SIF/DIPOA. Embalagem 

de 500grs.    2,44  

78,08 Coamo 
familia 

16 48 

MILHO VERDE EM CONSERVA _ Acondicionado 
em recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 

de identificação e procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de validade, 

quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 

partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Kg. Registro no MS. de acordo com a NTA 31 

(Decreto 12.486/78); Com peso liquido drenado de 
200g.    0,94  

45,12 Jussara 

24 360 

Refrigerante contendo em sua composição: água 
gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato de noz de 
cola, cafeína, corante caramelo, aroma natural do 
extrato da fruta, composição a cada 200ml: 79 a 

85 Kcal(4%), Registro no Ministério da Agricultura, 
sem adição de álcool, embalagem de 2 litros. A 

embalagem deve conter no rótulo o local e origem 
do produto e data de fabricação.   1,98  

712,80 Guaratuba 

42 10 

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, 

classificação/características gerais constituídas de 
alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, os produtos deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99.    10,30  

103,00 natural 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 102/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 56/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 26.067,50 (vinte e seis mil e sessenta e sete reais e cin-
quenta centavos).
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de ser-
viços de manutenção elétrica em veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
Empresa: Auto Elétrica E Mecanica Meneses Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 103/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 56/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 36.369,50 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta e nove 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 15 Automático partida    52,00  780,00 Zm 

3 10 Bendix motor partida   12,00  120,00 Zen 

4 12 Jogo de reparo alternador   7,50  90,00 Fw 

8 12 Rolamento alternador   13,00  156,00 Nsk 

9 20 Correia estriada alternador   10,00  200,00 Dayco 

13 12 Jogo de bucha partida induzido   2,80  33,60 Sulcarbon 

14 20 Moto bomba injetor d`água   13,00  260,00 Drift 

16 15 Jogo de velas   36,50  547,50 Ngk 

17 10 Jogo cabo de vela   56,00  560,00 Ngk 

18 15 Filtro de combustível   13,00  195,00 Fran 

22 40 Relê diverso   11,00  440,00 Dni 

23 200 Fio de instalação   1,20  240,00 Dni 

25 15 Chave de luz farol   30,00  450,00 Kostal 

27 12 Bateria 60 amperes livre manutenção   138,00  1.656,00 Marte 

30 20 Soquete de lanterna de seta   3,00  60,00 Fw 

32 20 Interruptor luz ré   14,00  280,00 Marflex 

35 15 Atuador marcha lenta   48,00  720,00 Ds 

37 15 Comutador ignição   24,00  360,00 Facobras 

39 12 Bobina ignição 
  74,00  888,00 Magnet 

marelli 
40 15 Braço limpador para brisa   23,50  352,50 Dyna 

43 12 Farol principal   79,00  948,00 Nino 

44 15 Lanterna seta dianteira   9,50  142,50 Cofran 

47 12 Sensor detonação   49,00  588,00 Ds 

50 20 Rotor distribuidor   7,80  156,00 Marflex 

51 10 Sensor map   61,00  610,00 Ds 

55 15 Módulo ignição   64,50  967,50 Gaus 

56 5 Corpo TBI 
  164,00  820,00 Magnet 

marelli 
58 10 Motor vidro elétrico   36,50  365,00 Mabuchi 

60 20 Ventoinha radiador   144,00  2.880,00 Valeo 

64 5 Bateria 100 amperes livre   239,00  1.195,00 Marte 

65 20 Par de buzina   28,00  560,00 Vto 

67 40 Lâmpada farol H7   11,80  472,00 Osran 

72 200 Fusível lâmina   0,34  68,00 Fw 

73 10 Flange bomba   15,00  150,00 Tsa 

74 20 Soquete lanterna   2,90  58,00 Fw 

75 15 Bulbo radiador   20,70  310,50 Waller 

78 15 Braço limpador   20,00  300,00 Dyna 

79 10 Chave alerta   24,84  248,40 Kostal 

81 100 Serviço de injeção   27,00  2.700,00 --- 

83 100 Serviço em motor de partida   28,98  2.898,00 --- 

85 50 Serviço de limpeza   24,84  1.242,00 --- 
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reais e cinquenta centavos).
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de ser-
viços de manutenção elétrica em veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
Empresa: S.O Peças E Auto Eletrica Ltda-Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 104/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 66/15, homologado em 28/04/2015.
Valor Homologado: R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais).
Objeto: Aquisição de material de escritório. 
Empresa: F.P. Garaluz Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 105/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 66/15, homologado em 28/04/2015.
Valor Homologado: R$ 8.629,90 (oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 15 Induzido motor partida   52,00  780,00 Santos 

5 12 Jogo trava bendix motor partida   3,00  36,00 Edante 

6 10 Porta escova com escova   12,00  120,00 Unifap 

7 15 Conjunto retificador alternador   37,00  555,00 Gaus 

10 10 Tensor correia alternador   35,50  355,00 Ds 

11 10 Rotor alternador   62,00  620,00 Santos 

12 10 Estator alternador   49,00  490,00 Santos 

15 20 Palheta limpador para-brisa   17,00  340,00 Dyna 

19 20 Bomba de combustível flex   110,00  2.200,00 Indelbras 

20 15 Motor trava elétrica   12,00  180,00 Dk 

21 20 Chave direcional   20,00  400,00 Ospina 

24 5 Bateria moto   72,00  360,00 Eletran 

26 15 Plug eletrônico temperatura   14,50  217,50 mte 

28 12 Sensor de nível de combustível   49,00  588,00 Tsa 

29 12 Bateria 70 amperes livre manutenção   172,00  2.064,00 Júpiter 

31 5 Bateria 90 amperes livre manutenção   240,00  1.200,00 Júpiter 

33 20 Interruptor luz freio   16,50  330,00 Eclin 

34 20 Interruptor luz óleo   11,50  230,00 Eclin 

36 12 Lanterna traseira   40,00  480,00 Ht 

38 15 Cilindro ignição   24,70  370,50 Universal 

41 15 Lanterna placa   6,50  97,50 Rainha 

42 15 Lanterna teto   8,20  123,00 Rainha 

45 12 Sensor fase   28,50  342,00 mte 

46 15 Sensor rotação   41,00  615,00 mte 

48 15 Sonda lambda   65,00  975,00 mte 

49 15 Tampa distribuidor   13,00  195,00 Bosch 

52 12 Sensor posição borboleta   58,50  702,00 mte 

53 10 Focinho arranque   40,00  400,00 CINAP 

54 12 Tampa alternador   33,00  396,00 CINAP 

57 5 Central injeção   285,00  1.425,00 mte 

59 12 Motor limpador   98,00  1.176,00 Bosch 

61 20 Motor ventilação interna   100,00  2.000,00 Bosch 

62 20 Interruptor vidro elétrico   19,00  380,00 Dk 

63 12 Resistência ar condicionado   28,50  342,00 mte 

66 50 Lâmpada farol   7,20  360,00 Osran 

68 300 Lâmpada 1141/1034/1176   1,50  450,00 Osran 

69 400 Lâmpada 69/67 /Ping   1,45  580,00 Osran 

70 10 Regulador voltagem   48,00  480,00 Gauss 

71 15 Lanterna traseira   40,00  600,00 Ht 

76 10 Polia alternador   24,50  245,00 CINAP 

77 10 Boia combustível   53,00  530,00 Tsa 

80 500 Serviço de instalação   15,00  7.500,00 --- 

82 100 Serviço de alternador   28,90  2.890,00 --- 

84 50 Serviço de limpeza de bicos   33,00  1.650,00 --- 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

25 40 
Fita adesiva, mat. crepe, tam. 19mm x 
30m, aplicação multiuso, cor bege, tipo 

face: dupla face.   2,60  
104,00 Fitasa 

41 100 
Pasta plástica polionda 335 x 250 x 20 

mm, cores variadas, com elástico.   1,89  
189,00 acp 

 

noventa centavos).
Objeto: Aquisição de material de escritório. 
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 Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 15 

ALMOFADA, para carimbo, em tecido, 
estojo plástico, dimensões: comprimento 

mínimo 11,0 cm e máximo 13,0 cm x 
largura mínima 7,0 cm e máxima 10,0 cm, 

material esponja, cores azul, preta e 
vermelha.   5,90  

88,50 Materprint 

2 10 
Apontador de lápis, manual, portátil, com 
01 entrada, em material ferro, tipo escolar, 

sem depósito, tamanho médio.   0,40  
4,00 Make 

3 10 
BLOCO Post-it, bloco lembrete com 100 

folhas; Tamanho 38x51mm. Cor: amarelo.   2,20  
22,00 Make 

4 100 
Bobina, para máquina de calcular, papel 
branco acetinado, dimensões 60 mm x 30 

m.   0,75  
75,00 Roter 

5 30 
Borrachas para apagar escrita a lápis, 

branca, macia, dimensões mínimas 
34x23x8mm.   0,18  

5,40 Make 

6 600 

CAIXA ARQUIVO, para documentos, em 
papelão ondulado, impressão em 3 lados 
para identificação, dimensões de 355 x 

250 x 135 mm.   1,40  

840,00 SC 

8 15 
Caneta de corretivo líquido, secagem 

rápida, tampa com clip de fixação, corpo 
com saliência flexível, conteúdo 8 ml.   2,90  

43,50 Máster 

9 1.500 

CANETA ESFEROGRÁFICA, escrita 
grossa, nas cores preta, azul e vermelha, 
corpo em material plástico transparente 

sextavado, tampa ventilada, comprimento 
aproximado de 140 mm, gravado no corpo 

a marca do fabricante. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, esfera 

em tungstênio.   0,40  

600,00 bic 

10 150 

CANETA MARCA TEXTO, material 
plástico, tipo fluorescente, diâmetro ponta 
4 mm, não recarregável, gravado no corpo 
a marca do fabricante, nas cores amarela, 

verde e vermelha.   0,85  

127,50 Masterprint 

11 20 

Caneta marcadora, para escrita em CD e 
diversas superfícies, com ponta de 

poliéster de diâmetro 0,9 mm, cor preta, 
gravado no corpo a marca do fabricante.   1,45  

29,00 Kaz 

14 20 
CLIPS PARA PAPEL, NUMERO 2/0, EM 

ACO NIQUELADO, FORMATO PARALELO, 
EMBALAGEM: CAIXA COM 500 GR.   5,20  

104,00 Chaparrau 

15 20 
CLIPS PARA PAPEL, NUMERO 3/0, EM 

ACO NIQUELADO, FORMATO PARALELO, 
EMBALAGEM: CAIXA COM 500 GR.   5,20  

104,00 Chaparrau 

16 10 
Clips para papel, número 6/0, em aço 

niquelado, formato paralelo, embalagem: 
caixa com 500g.   5,25  

52,50 Chaparrau 

17 100 

Cola bastão, em tubo plástico, não toxica, 
base giratória, formato cilíndrico, peso 

líquido mínimo 8 g e máximo 10 g, 
composição máximo de 65% de água e 

mínimo de 14% vinilpirrolidinona, tampa 
hermética.   0,43  

43,00 Make 

18 100 
Cola líquida branca escolar, material 

adesivo a base de P.V.A. aplicação papel, 
embalagem com no mínimo 40g.   0,55  

55,00 Artmaxi 

20 30 
ELÁSTICO, material látex, cor amarela, 

tamanho número 18, aplicação escritório, 
embalagem caixa com 100 g.   1,40  

42,00 Mamuth 

22 20 
Estilete tipo largo, corpo plástico, lâmina 

larga dividida, dimensões de 18 x 105 
mm, aplicação escritório.     0,75  

15,00 Masterprint 

26 60 
Fita adesiva, material crepe, tam. 50mm x 

50m, aplicação multiuso, cor bege, tipo 
face: monoface.   6,25  

375,00 Fitpel 

27 30 
Fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, tam. 25 mm x 50 m, cor bege, 
aplicação multiuso.   2,80  

84,00 Fitpel 

30 50 

Grampeador, capacidade para grampear 
até 12 (doze) 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 (um) pente de 100 grampos 26/6.   6,40  

320,00 cis 

31 100 

Grampo grampeador, cobreado, pentes 
com 105 grampos, tamanho 26/6, 

material metal. Embalagem: caixa com 
5000 unidades.   2,40  

240,00 Jocar 

32 60 

Grampo, para pasta tipo trilho 
encadernador 80mm, material aço 

niquelado, com tratamento anti-ferrugem, 
tipo lingueta, aplicação pasta, com 

195mm comprimento, embalagem: caixa 
com 50 unidades.   6,45  

387,00 Jocar 

34 10 
Lâmina, para estilete, em aço, larga, 
dividida, dimensões 18 x 105 mm. 

Embalagem: caixa com 10 unidades.   1,80  
18,00 Masterprint 

35 20 

Lápis borracha, material madeira, 
diâmetro carga 4 mm, formato corpo 

cilíndrico, diâmetro corpo 8 mm, 
comprimento total 175 mm, aplicação 

grafite.   1,65  

33,00 Faber castel 

37 50 
Pasta arquivo, material cartolina, tipo 
simples com abas, tamanho A4, com 

elástico.   1,00  
50,00 Color press 

38 400 

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.    5,85  

2.340,00 Marcari 

39 60 
Pasta molha dedo, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e 
papel moeda. Embalagem com 12 g.   1,90  

114,00 Kaz 

40 100 
Pasta papelão aberta com grampo trilho, 

tamanho A4, cores variadas.   0,90  
90,00 Colopres 

42 100 
Pasta plástica polionda 335 x 250 x 60 

mm, cores variadas, com elástico.   2,80  
280,00 Alaplast 

43 1.000 

Pasta suspensa, 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.   1,60  

1.600,00 colorpres 

44 15 

PERFURADOR metálico, médio, para dois 
furos simultâneos com capacidade para 
perfurar no mínimo 40 folhas de papel 

75g/m2, dimensões mínimas 100x120x70   29,90  

448,50 masterprint 
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26 60 
Fita adesiva, material crepe, tam. 50mm x 

50m, aplicação multiuso, cor bege, tipo 
face: monoface.   6,25  

375,00 Fitpel 

27 30 
Fita adesiva, material crepe, tipo 

monoface, tam. 25 mm x 50 m, cor bege, 
aplicação multiuso.   2,80  

84,00 Fitpel 

30 50 

Grampeador, capacidade para grampear 
até 12 (doze) 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 (um) pente de 100 grampos 26/6.   6,40  

320,00 cis 

31 100 

Grampo grampeador, cobreado, pentes 
com 105 grampos, tamanho 26/6, 

material metal. Embalagem: caixa com 
5000 unidades.   2,40  

240,00 Jocar 

32 60 

Grampo, para pasta tipo trilho 
encadernador 80mm, material aço 

niquelado, com tratamento anti-ferrugem, 
tipo lingueta, aplicação pasta, com 

195mm comprimento, embalagem: caixa 
com 50 unidades.   6,45  

387,00 Jocar 

34 10 
Lâmina, para estilete, em aço, larga, 
dividida, dimensões 18 x 105 mm. 

Embalagem: caixa com 10 unidades.   1,80  
18,00 Masterprint 

35 20 

Lápis borracha, material madeira, 
diâmetro carga 4 mm, formato corpo 

cilíndrico, diâmetro corpo 8 mm, 
comprimento total 175 mm, aplicação 

grafite.   1,65  

33,00 Faber castel 

37 50 
Pasta arquivo, material cartolina, tipo 
simples com abas, tamanho A4, com 

elástico.   1,00  
50,00 Color press 

38 400 

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.    5,85  

2.340,00 Marcari 

39 60 
Pasta molha dedo, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e 
papel moeda. Embalagem com 12 g.   1,90  

114,00 Kaz 

40 100 
Pasta papelão aberta com grampo trilho, 

tamanho A4, cores variadas.   0,90  
90,00 Colopres 

42 100 
Pasta plástica polionda 335 x 250 x 60 

mm, cores variadas, com elástico.   2,80  
280,00 Alaplast 

43 1.000 

Pasta suspensa, 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.   1,60  

1.600,00 colorpres 

44 15 

PERFURADOR metálico, médio, para dois 
furos simultâneos com capacidade para 
perfurar no mínimo 40 folhas de papel 

75g/m2, dimensões mínimas 100x120x70   29,90  

448,50 masterprint 

mm, em chapa de aço Norma SAE 
1010/20 (base, alavanca, suporte), 

fosfatizada, pintura eletrostática, na cor 
preta. 

 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 107/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 66/15, homologado em 28/04/2015.
Valor Homologado: R$ 752,20 (setecentos e cinquenta e dois reais e vinte cen-
tavos)
Objeto: Aquisição de material de escritório. 
Empresa: A.M. Apolonio Papelaria Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 254/2015 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. 214/2015, homologado em 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

7 20 

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.   7,70  

154,00 Kenko 

12 30 

Capas para encadernação em PVC rígido, 
transparente, formato A4 (210x297mm), 

fabricada por processo 
extensão/laminação plástica. Embalagem 

com 50 unidades.    10,90  

327,00 Lassane 

13 100 

CD-R, virgem, gravação a 52x, 700 MB 
dados/ 80 min. áudio, em estojo plástico 

individual, capacidade para 
armazenamento de 700 MB de dados, ou 

80 minutos de áudio. Velocidade de 
gravação de 1 a 52x, tendo em uma das 
faces a identificação técnica da mídia 

(tipo/capacidade para dados e 
áudio/velocidade de gravação e espaço 
para escrita do conteúdo gravado com 

caneta apropriada).   0,55  

55,00 Maxprint 

19 100 

DVD+R, 8 x, 4.7 Gb dados/120 min., 
vídeo (SP), embalagem individual lacrada 

em caixa padrão CD. Padrão DVD+R 
(mais R). Capacidade para gravação de 

4.7 Gb de dados, ou 120 minutos de vídeo 
em qualidade SP. Velocidade de gravação 

até 8 x. Face não gravável fosca com 
identificação do fabricante, capacidade e 
velocidade máxima de gravação, e espaço 

para escrita do conteúdo gravado com 
caneta apropriada.   0,65  

65,00 maxprint 

21 200 

Envelope de correspondência, material 
papel Kraft, gram. 80gr/m2, tipo saco 
comum, dimensões 310 x 410mm, cor 

parda.   0,15  

30,00 Foroni 

23 20 
Estilete, tipo estreito, corpo plástico, 

lâmina estreita, dimensões/espessura 10 
mm, aplicação escritório.   0,45  

9,00 Brw 

24 50 
Extrator de grampo tipo espátula em aço 

inoxidável. Dimensão 150 x 15 mm.   0,55  
27,50 Carbrink 

28 20 
Grafite para lapiseira, diâmetro 0,5 mm, 

tipo 2b. Embalagem: tubo plástico 
contendo 12 (doze) minas.   0,60  

12,00 cis 

29 10 
Grafite para lapiseira, diâmetro 0,7 mm, 

tipo 2b. Embalagem: tubo plástico 
contendo 12 (doze) minas.   0,60  

6,00 cis 

33 10 

Lâmina, para estilete material aço, tipo 
descartável, largura lâmina 90 mm, 

galvanizado, estreito. Embalagem: caixa 
com 10 unidades.   0,87  

8,70 Brw 

36 200 

LÁPIS grafite preto, número 02 (dois), 
revestido em madeira, formato cilíndrico, 

comprimento 175 mm, cor do 
revestimento preto, gravado no corpo a 
marca do fabricante, dureza carga HB.    0,17  

34,00 Daterra 

45 20 
Pincel atômico, em material plástico, 

escrita grossa, 10 cm, nas cores 
vermelha, azul e preta, ponta quadrada.   1,20  

24,00 Paper mate 

 

23/07/2015.
Valor Homologado: R$ 34.615,00 (Trinta e quatro reais seiscentos e quinze re-
ais).
Objeto Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de marmitex, coffe-break, lanches e refrigerantes. 
Empresa: ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 255/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

Republicado por incorreção
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 154/2015, homologado em 
27/07/2015.
Valor Homologado: R$ 253.994,40 (Duzentos e cinquenta e três mil novecentos 
e noventa e quatro reais quarenta centavos).
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de pneus 
e serviços para a frota de veículos da secretaria municipal de educação - divisão 
de transportes escolar. 
Empresa: BOLANHO PNEUS LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 256/2015 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. 154/2015, homologado em 
27/07/2015.
Valor Homologado: R$ 2.274,00 (Dois mil duzentos e setenta e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de pneus 
e serviços para a frota de veículos da secretaria municipal de educação - divisão 
de transportes escolar. 
Empresa: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de julho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 257/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado 

02 3.500 

unidades de marmitex em embalagem de isopor tamanho "m", (contendo: 
arroz, feijão, batata, macarrão, legumes cozidos, 03 (três) tipos de carne e 01 

(uma) panqueca). acompanhando 01(uma) fruta (laranja ou maçã), com 
guardanapo, garfo e faca descartável  

R$ 9,89 R$ 34.615,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado- R$ 

Valor 
Total-R$  

1 16 Pneu 175/70 - R13. DUNLOP/SP TOURING 124,40 1.990,40 

2 16 Pneu 165/70 - R13. DUNLOP/SP TOURING 131,00 2.096,00 

3 10 Pneu 1100 x 22 com câmara e protetor. PIRELLI CT 65 / QBOM 
/CARRETEIRO 800,00 8.000,00 

4 88 Pneu 1000x20 com câmara e protetor. PIRELLI CT 65 / QBOM 
/ CARRETEIRO 778,00 68.464,00 

5 12 Pneu 1000x20 borrachudo com câmara e 
protetor. 

PIRELLI RT 59 / QBOM 
/ CARRETEIRO 828,00 9.936,00 

6 38 Pneu 900x20 com câmara e protetor. PIRELLI LD 45 / QBOM 
/ CARRETEIRO 690,00 26.220,00 

7 12 Pneu 900x20 borrachudo com câmara e protetor. PIRELLI RT 59 / QBOM 
/ CARRETEIRO 679,00 8.148,00 

8 42 Pneu 9/17,5. GOODYEAR G8 508,00 21.336,00 

9 60 Pneu 275/80r 22.5 radial. PIRELLI FORMULA 994,00 59.640,00 

10 40 Pneu 185/ R14 e 8 lonas. FALKEN R51 212,00 8.480,00 

12 6 Pneu 295/80 R 22,5. GOODYEAR AGS 1.109,00 6.654,00 

13 800 Serviço de conserto, desmontagem e montagem  
de pneu em veículo ônibus BOLANHO PNEUS 30,00 24.000,00 

14 200 Serviço de conserto, desmontagem e montagem  
de pneu em veículo kombi BOLANHO PNEUS 15,00 3.000,00 

15 60 Serviço de Alinhamento e Balanceamento em 
veículo Kombi.  BOLANHO PNEUS 48,00 2.880,00 

16 50 
Serviço de conserto, desmontagem e montagem 

de pneu em veículo leve, Fiat strada, fiorino, palio 
ou fiesta 

BOLANHO PNEUS 15,00 750,00 

17 50 Serviço de Alinhamento e Balanceamento em 
veículo leve, Fiat Strada, Fiorino, Palio ou Fiesta.  BOLANHO PNEUS 48,00 2.400,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total-  

11 6 Pneu 7,50 R16 com câmara e protetor. 
GOODIRIDE 

CR832/JABUTI 
TR75A/JABUTI 

R$ 379,00 R$ 2.274,00 
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procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 222/15, homologado em 
27/07/2015.
Valor Homologado: R$ 23.800,00 (Vinte e três mil oitocentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviço de locação de apa-
relhagem de som para divulgação das campanhas de vacinação e demais campa-
nhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: ADEMAR BELLAFRONTE GIMENSES DIVULGAÇÕES ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 258/2015 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. 201/2015, homologado em 
27/07/2015.
Valor Homologado: R$ 23.622,00 (Vinte e três mil seiscentos e vinte e dois 
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de doces, biscoitos e salgadi-
nhos para os projetos e atividades desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 259/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 186/2015, homologado em 
28/07/2015.
Valor Homologado: R$ 25.470,00 (Vinte e cinco mil quatrocentos e setenta re-
ais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação 
de serviços de cronometragem através de chip eletrônico e seus componentes e 
aquisição de número de peito, para as corridas de pedestres a serem realizadas 
no município de Cianorte.
Empresa: CORRIDA E AVENTURA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado 

Valor total 
registrado 

1 400 horas de locação de carro de som, para divulgação de informações, referentes a 
secretaria municipal de saúde, com o percurso e a duração a escolha da mesma. R$ 37,00 R$ 14.800,00 

2 20 
serviço de locação de aparelhagem de som, com no mínimo 2 caixas de 600w cada, para 

eventos, realizados pela secretaria municipal de saúde, com duração a escolha da 
mesma. 

R$ 200,00 R$ 4.000,00 

3 20 
serviço de locação de aparelhagem de som, com no minímo 2 caixas de 600w cada, com 

no mínimo 1 micrifone sem fio, para eventos, realizados pela secretaria municipal de 
saúde, com duração a escolha da mesma. 

R$ 250,00 R$ 5.000,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$  

1 60 pacote de doce de leite com 1,5 kg, contendo 50 unidades 
cada CIAFRIOS 6,50 390,00 

2 60 pacote de paçoca caseira com 1,5 kg, contendo 50 
unidades cada JB 6,50 390,00 

3 60 pacote de doce pé de moleque com 1,5 kg, contendo 50 
unidades cada JB 6,50 390,00 

4 60 caixa contendo canudo frito com recheio de doce de leite, 
com 50 unidades. JB 10,20 612,00 

5 40 pacote de bananada com 1,5 kg, contendo 50 unidades 
cada JB 6,50 260,00 

6 40 caixa de doce de abóbora, contendo 50 unidades cada JB 10,00 400,00 
7 40 pacote de doce teta de nega, contendo 50 unidades cada JB 10,00 400,00 
8 40 caixa de doce suspiro, contendo 50 unidades cada JB 10,00 400,00 
9 500 pacote de pirulito sortido com 100 unidades, 400 gramas. PECCIN 4,00 2.000,00 

10 250 biscoito de polvilho - fardo com 20 un. - 50gr cada 
unidade. MINEIRO 18,00 4.500,00 

11 80 salgadinho sabores - cebola, pizza, queijo, bacon, frango - 
fardo com 10 un. - 40gr cada unidade. TORCIDA 4,50 360,00 

12 100 pipoca doce - fardo com 20 un. com 150gr cada unidade. VÓ NEUZA 16,00 1.600,00 

13 150 mini bolo recheado - caixa com 12 un. com 60gr cada 
unidade. RENATA 10,00 1.500,00 

14 50 bolo bombocado - pote com 48 unidades. BAUDUCO 20,00 1.000,00 

15 50 biscoito wafer sabor chocolate ou morango - caixa com 30 
un. com 100gr cada unidade. TODESCHINI 24,00 1.200,00 

16 50 biscoito recheado sabor chocolate ou morango - caixa com 
44 un. com 100gr cada unidade. TODESCHINI 35,00 1.750,00 

17 50 bombom de chocolate recheado, pacote de 01kg, com 
aproximadamente 48 unidades. ARCON 25,00 1.250,00 

18 300 caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores 
variados, contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. TRIO 17,40 5.220,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações – Lote 01 Marca Valor 
Unitário  Valor Total  

1 3 
serviço de cronometragem e apuração eletrônica 

através de chip descartável com antenas de 4m para 
corrida pedestre 

IMPINJ R$ 3.990,00 R$ 11.970,00  

2 3.000 

chips descartáveis, alfinetes com trava de segurança  
aço niquelado nº 00, cor prata, para cronometragem 

eletrônica (incluindo nos chips o sistema de 
apuração/resultados da corrida) 

CRONOTA
G R$ 1,90 R$ 5.700,00 

3 3 cronômetro digital progressivos para o pórtico de 
largada/chegada RUBIX R$ 400,00 R$ 1.200,00 

4 3 

 sistema de controle de percurso com 2 metros de 
extensão (com todos os equipamentos de aferição do 

chip) e/ou sistema digital de cronometragem de 
percurso wi-fi 

IMPINJ R$ 1.400,00 R$ 4.200,00 

5 3.000 

serviço de montagem de kits de cronometragem em 
envelope branco contendo: chip descartável, número 
de peito, 4 alfinetes e explicativo de como utilizar o 
chip. o envelope deverá ser entregue lacrado com 

etiqueta impressa, contendo as seguintes informações: 
número, nome, sexo, faixa etária e equipe do 

respectivo atleta 

- R$ 0,35 R$ 1.050,00 

 6 3.000 serviços de envio sms individual da cronometragem 
para informar a classificação final de cada participante - R$ 0,45 R$ 1.350,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações – Lote 01 Marca Valor 
Unitário  Valor Total  

1 3 
serviço de cronometragem e apuração eletrônica 

através de chip descartável com antenas de 4m para 
corrida pedestre 

IMPINJ R$ 3.990,00 R$ 11.970,00  

2 3.000 

chips descartáveis, alfinetes com trava de segurança  
aço niquelado nº 00, cor prata, para cronometragem 

eletrônica (incluindo nos chips o sistema de 
apuração/resultados da corrida) 

CRONOTA
G R$ 1,90 R$ 5.700,00 

3 3 cronômetro digital progressivos para o pórtico de 
largada/chegada RUBIX R$ 400,00 R$ 1.200,00 

4 3 

 sistema de controle de percurso com 2 metros de 
extensão (com todos os equipamentos de aferição do 

chip) e/ou sistema digital de cronometragem de 
percurso wi-fi 

IMPINJ R$ 1.400,00 R$ 4.200,00 

5 3.000 

serviço de montagem de kits de cronometragem em 
envelope branco contendo: chip descartável, número 
de peito, 4 alfinetes e explicativo de como utilizar o 
chip. o envelope deverá ser entregue lacrado com 

etiqueta impressa, contendo as seguintes informações: 
número, nome, sexo, faixa etária e equipe do 

respectivo atleta 

- R$ 0,35 R$ 1.050,00 

 6 3.000 serviços de envio sms individual da cronometragem 
para informar a classificação final de cada participante - R$ 0,45 R$ 1.350,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 260/2015 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. 207/2015, homologado em 
28/07/2015.
Valor Homologado: R$ 19.700,00 (Dezenove mil e setecentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços de mecânica hidráulica em compactador de lixo 
que está acoplado ao caminhão VW 17210 da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.
Empresa: TAKASSE, TAKASSE & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 261/2015 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. 196/2015, homologado em 
30/07/2015.
Valor Homologado: R$ 18.868,30 (Dezoito mil oitocentos e sessenta e oito reais 
trinta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material hidráulico para a 
SMEC, Escolas e Centros de Educação Infantil de Cianorte.
Empresa: ELETRO COMERCIAL CIANORTE LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações – Lote 01 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 7 balde de óleo hidráulico sae68 20l. IPIRANGA 149,00 1.043,00 

2 1 bomba hidráulica de engrenagens acoplada, flange sae b, pressão de 
trabalho 250 bar. CASAPPA 1.700,00 1.700,00 

3 1 filtro de retorno completo 10 micras. NEWTEC 575,00 575,00 
4 1 jogo de adaptadores e mangueiras para o filtro. APC 147,50 147,50 
5 2 reparo pistão abrir tampa. APC 62,50 125,00 
6 4 reparo pistão compactação. APC 62,50 250,00 
7 1 reparo pistão telescópico. APC 155,00 155,00 
8 2 serviço de brunir camisa abrir tampa externa. TAKASSE 272,50 545,00 
9 4 serviço de brunir camisa de compactação. TAKASSE 275,00 1.100,00 

10 3 serviço de brunir camisa telescópica. TAKASSE 340,00 1.020,00 
11 2 serviço de cortar e soldar fundo da tampa externa. TAKASSE 137,50 275,00 
12 4 serviço cortar e soldar fundo compactação. TAKASSE 152,50 610,00 
13 1 serviço de cortar e soldar fundo telescópico. TAKASSE 172,50 172,50 
14 2 serviço de desmontar, montar e trocar reparo pistão tampa externa. TAKASSE 132,50 265,00 
15 4 serviço desmontar, montar e trocar reparo do pistão de compactação. TAKASSE 127,50 510,00 
16 1 serviço desmontar, montar e trocar reparo pistão telescópico. TAKASSE 345,00 345,00 
17 2 serviço de fazer cabeça pistão tampa externa. TAKASSE 137,50 275,00 
18 4 serviço de fazer cabeça pistão compactação. TAKASSE 162,50 650,00 
19 3 serviço de fazer cabeça pistão telescópico TAKASSE 262,50 787,50 
20 2 serviço de fazer embolo do pistão da tampa externa. TAKASSE 112,50 225,00 
21 4 serviço de fazer embolo do pistão de compactação. TAKASSE 132,50 530,00 
22 3 serviço de fazer embolo do pistão telescópico. TAKASSE 172,50 517,50 
23 2 serviço de recuperar comando hidraulico. TAKASSE 1.537,50 3.075,00 
24 2 serviço de recuperar haste abrir tampa externa. TAKASSE 197,50 395,00 
25 4 serviço de recuperar haste compactação. TAKASSE 207,50 830,00 
26 3 serviço recuperar haste telescópica. TAKASSE 407,50 1.222,50 
27 1 serviço de tirar e colocar bomba hidraulica. TAKASSE 47,50 47,50 
28 2 serviço de tirar e colocar comando hidraulico. TAKASSE 47,50 95,00 
29 2 serviço de tirar e colocar pistão da tampa externa TAKASSE 57,50 115,00 
30 4 serviço de tirar e colocar pistão compactação. TAKASSE 57,50 230,00 
31 1 serviço de tirar e colocar pistão telescópico. TAKASSE 147,50 147,50 
32 1 serviço de tirar e colocar tomada de força. TAKASSE 47,50 47,50 

33 1 tomada de força multiplicada, eixo de saída 7/8 com 13 estrias, torque 
máximo de 350 nm. OSPER 1.672,00 1.672,00 

 

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário Registrado (R$) Valor Total (R$) 

1 50 Adesivo Frasco 175 G AFIX 7,36 368,00 
2 30 Caixa de Descarga Vazão Controlada 9 Litros METASUL 17,07 512,10 
3 50 Fita Veda Rosca 50Mts x 18 mm SC 2,50 125,00 
4 100 Joelho com rosca 90° 3/4 - Branco KRONA 1,08 108,00 
5 100 Joelho soldável bucha latão 25 x 1/2 KRONA 1,62 162,00 
6 100 Joelho soldável bucha latão 25 x 3/4 KRONA 1,68 168,00 
7 200 Joelho soldável 90° x 25 mm KRONA 0,25 50,00 
8 100 Lixa Ferro 120 - 150 TATU 1,68 168,00 
9 100 Luva soldável bucha latão 25 x 1/2 KRONA 1,69 169,00 
10 100 Luva soldável bucha latão 25 x 3/4 KRONA 1,73 173,00 
11 100 Nipel Paralelo Rosca 1/2 pvc KRONA 0,33 33,00 
12 100 Nipel Paralelo Rosca 3/4 pvc KRONA 0,47 47,00 
13 60 Base registro Pressão 3/4 TALITA 21,78 1.306,80 
14 60 Base registro Gaveta 3/4 TALITA 19,88 1.192,80 
15 50 Barra de tubo soldável de 50mm 1ª Linha KRONA 31,77 1.588,50 
16 300 Barra de tubo soldável de 25mm 1ª Linha KRONA 8,72 2.616,00 
17 100 Te soldável de 25 mm KRONA 0,45 45,00 
18 100 Te soldável Bucha latão 25 mmx 3/4 KRONA 2,67 267,00 
19 50 Te soldável de 50 mm KRONA 2,98 149,00 
20 10 Rolo de Mangueira Marrom 3/4 x 2,5 OGIMA 80,78 807,80 
21 50 Joelho Soldável 50 mm Br KRONA 0,75 37,50 
22 50 Barra tubo Esgoto 100 mm 1ª Linha KRONA 29,77 1.488,50 
23 10 Bacia Sanitário Infantil CELITE 139,00 1.390,00 
24 50 Bacia Sanitário Padrão DECA 80,78 4.039,00 
25 15 Válvula Descarga 1.1/2 c/ Acabamento Br ASTRA 74,87 1.123,05 
26 25 Tubo de Ligação cromado para vaso sanitário HIGIBAN 4,03 100,75 
27 50 Acabamento p/ Registro Completo C- 40 CR TALITA 12,67 633,50 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 262/2015 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. 192/2015, homologado em 
30/07/2015.
Valor Homologado: R$ 20.829,00 (Vinte mil oitocentos e vinte e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de 
peças e prestação de serviços de manutenção em suspensão dos caminhões da 
Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: KOBAYASHI & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

                                   PORTARIA Nº  611 /2015
 A Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Cia-
norte, cumprindo o disposto no Decreto 196/2015, resolve: 
Art. 1º Nomear as Comissões Consultivas para  executar  os trabalhos necessá-
rios à efetivação do  Processo de Consulta à Comunidade Escolar sobre a con-
tinuidade ou não das atuais diretoras, que manifestaram interesse em continuar  
nos cargos de direção  para o próximo biênio.
§ 1º. As Comissões Consultivas no Âmbito das Escolas Municipais  serão com-
postas pelos seguintes membros:
ESCOLA MUNICIPAL CECILIA SATO
Representante dos Professores: Fernanda Mosqueira Moro Teixeira;
Representante dos funcionários: Márcia Simone Valentin;
Representante de Pais dos alunos: Marcelo Girardi;
Representante da Coordenação Pedagógica: Maria Inêz de Souza Spagnol;
Secretária da Instituição de Ensino: Elenir Tarnoschi Cavasin.
ESCOLA MUNICIPAL DOM JOAO BOSCO
Representante dos Professores: Ozanete Pereira Lima Penga;
Representante de funcionários: Rosineire Terezinha da Silva Ferreira;
Representante de Pais de alunos: Jessica Dayane Gomes Pereira;
Representante da Coordenação Pedagógica: Sulania Torres Braga de Oliveira;
Secretária da Instituição de Ensino: Vera Lucia da Silva Antunes.
ESCOLA MUNICIPAL GENERAL ERNESTO GEISEL
Representante dos professores: Maria Doraci Callegari Zanco;
Representante dos funcionários: Vanuza Cristina de Jesus;
Representante de Pais de alunos: Marcia Martins do Nascimento Valério;
Representante da Coordenação Pedagógica: Deisy Dalliery Dolemba da Silva;
Secretária da Instituição de Ensino: Rosangela Aparecida Maciel de Freitas.
ESCOLA MUNICIPAL GONÇALO MORENO GUTIERREZ
Representante dos Professores: José Venilson Rocha;
Representante dos Funcionários: Andréia dos Santos Fusco;
Representante de Pais de alunos: Elisete Machado Cardoso;
Representante da Coordenação Pedagógica: Neura Terezinha Correia Bacarin; 
Secretária da Instituição de Ensino: Silvia Cristina Sonccini Fernandes Andrian.
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BUENO DE GODOY
Representante dos Professores: Fabiana Cristina Nery Cavalari;
Representante dos Funcionários: Denise Aparecida Piveta;
Representante de Pais de alunos: Ana Paula Ribeiro Calsavara Cavalaro;
Representante da Coordenação Pedagógica: Maria da Conceição Gonçalves;
Secretário da Instituição de Ensino: Erick Oliveira Gavioli.
ESCOLA MUNICIPAL JORGE MOREIRA
Representante dos Professores: Zamir Borges Martins;

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor total 

1 30 pinos de centro original aco completo de diversas medidas 
para caminhoes: ford, mb, vw e gmc PARAMAR R$ 9,00 R$ 270,00 

2 30 grampos (completos) de diversas medidas para molejos 
dianteiros e traseiros de caminhoes AESA R$ 49,00 R$ 1.470,00 

3 4 mola (parabolica) 1 dianteira do molejo - gmc FAMA R$ 759,00 R$ 3.036,00 
4 4 mola (parabolica) 2 dianteira do molejo - gmc FAMA R$ 629,00 R$ 2.516,00 
5 6 mola 1 truck-balança dos caminhoes: ford, mb e gmc FAMA R$ 259,00 R$ 1.554,00 
6 6 mola 2 truck-balança dos caminhoes: ford, mb e gmc FAMA R$ 259,00 R$ 1.554,00 
7 8 mola 3 truck-balança dos caminhoes: ford, mb e gmc FAMA R$ 224,00 R$ 1.792,00 

8 6 mola mestre 1 dianteira de molejo de caminhoes: ford, mb 
e gmc FAMA R$ 279,00 R$ 1.674,00 

9 2 mola 2 virada dianteira de molejo de caminhoes: ford, mb e 
gmc FAMA R$ 279,00 R$ 558,00 

10 15 pinos de molas e suportes (dianteiros e traseiros) para 
diversos caminhoes FAMA R$ 19,00 R$ 285,00 

11 30 parafusos (aco) completos, para suportes de molejos 
dianteiros e traseiros para diversos caminhoes FAMA R$ 4,00 R$ 120,00 

12 30 
serviços mecânicos aplicaveis em molejos e suportes (troca 
de molas, pino de centro, parafusos e suportes) dianteiros 

e traseiros de diversos caminhões. 
- R$ 80,00 R$ 2.400,00 

13 30 
serviços mecânicos aplicaveis em molejos e suportes 

(arquear e reforçar) e troca de embuchamento de molejos 
dianteiros e traseiros de diversos caminhões. 

- R$ 120,00 R$ 3.600,00 

 

Div. de Recursos Humanos

Representante dos Funcionários: Marilda dos Santos Sarti;
Representante de Pais de alunos: Roseli Claudia Ferraz de Melo Freitas;
Representante da Coordenação Pedagógica: Terecilda Bispo Fernandes;
Secretária da Instituição de Ensino: Silvana Sabino Alves da Silva. 
ESCOLA MUNICIPAL LIOMAR GOMES
Representante dos Professores: Edenise Cristina Pinati;
Representante dos Funcionários: Sonia  de Fatima Souza Lopes;
Representante de Pais de alunos: Luciana de Fatima Rodrigues;
Representante da Coordenação Pedagógica: Luzia Lavanholi;
Secretária da Instituição de Ensino: Fátima Aparecida Guimaraes Serafim Te-
odoro.
ESCOLA MUNICIPAL LIDIA USY OHI
Representante dos Professores: Juliana Cecilia Ouverney Silva; 
Representante de Funcionários: Idenir Montagnini da Silva;
Representante de Pais de alunos: Marcela Aparecida de Aguiar Canuto;
Representante da Coordenação Pedagógica: Cleide Neri de Souza;
Secretário da Instituição de Ensino: Edson Aparecido Gerônimo Dias. 
ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTESSORI
Representante dos Professores: Priscila Panucci Vilha;
Representante dos Funcionários: Vera Lúcia Alves dos Anjos;
Representante de Pais de alunos: Paulo Sérgio Alves dos Anjos;
Representante da Coordenação Pedagógica: Joice Fernandes da Silva Prudente;
Secretária da Instituição de Ensino: Marilza Generali Gomes.
ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO LUIZ FRANZONI
Representante dos Professores: Maria Eluiza Avigo Silvério;
Representante dos Funcionários: Sheila Cristina Monteiro;
Representante de Pais de alunos: Jessica de Jesus Maia Zanardo;
Representante da Coordenação Pedagógica: Danielle Cristina de Souza Nasci-
mento;
Secretária da Instituição de Ensino: Eliane Rodrigues da Costa.
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE MACHADO
Representante dos professores: Grazielli de Fátima Serenini
Representante da equipe pedagógica: Rosângela Martins da Silva
Representante de pais de alunos: Angela Maria Martins Zacarone
Representante de funcionários: Marta Pereira da Silva
Representante da equipe administrativa: Aparecida Marcelino de Matos
Presidente da Comissão: Aparecida Marcelino de Matos
§ 2º As Comissões Consultivas no Âmbito dos Centros Municipais de Educação 
Infantil  serão compostas pelos seguintes membros:
C.M.E.I. AIDE EUGENIO BIAZZI
Representante dos Educadores Infantil: Beroni Dutra Dos Santos Ferreira/Silvia 
Dos Santos Rodrigues;
Representantes dos funcionários: Vanirce Aparecida Ravázio De Souza;
Representante de Pais de alunos: Edna Aparecida De Lima;
Representante da Coordenação Pedagógica: Juliana Nogueira;
C.M.E.I. ANA JACINTA TEIXEIRA
Representante dos Educadores Infantil: Marcos Antônio Moreira de Souza/ Ro-
simeire Gil Costa Luchett;
Representantes dos funcionários: Maria Ivone de Figueiredo Souza;
Representante de Pais de alunos: Sandra Aime dos Santos;
Representante da Coordenação Pedagógica: Lígia Scarparo Cardoso Prezzotto. 
C.M.E.I. CRIANÇA ESPERANÇA
Representante dos Educadores Infantil: Sabrina Bueno Zanco da Silva / Rosinei 
de Oliveira;
Representantes dos funcionários: Vanessa de Souza Silva;
Representante de Pais de alunos: Gislaine Guarido Ferreira;
Representante da Coordenação Pedagógica: Jaqueline Pivetta Felix. 
C.M.E.I. CRIANÇA FELIZ
Representante dos Educadores Infantis: Fernanda Dos Santos;
Representante dos Funcionários: Elza Carreira França;
Representante de Pais dos alunos: Claudia Cristina Corrêia;
Representante da Coordenação Pedagógica: Kênia Modesto De Souza Jeuniker;
Representante da Secretaria da Instituição: Silvana Marta Augusta Anibal.
C.M.E.I. DONA FLOR
Representante dos Educadores Infantil: Sonia Mara Do Amaral / Maria Aristéia 
De Castro Gomes; 
Representante dos Funcionários: Dayanne Gonçalves De Almeida;
Representante de Pais dos alunos: Julio Cesar Ribeiro;
Representante da Coordenação Pedagógica: Janaína Cordeiro Santos Delorenci.
C.M.E.I. IVANILDE GOMES CASOTI 
Representante dos Educadores Infantis: Inês Maria dos Santos Busquini / Fabia-
na Marcelino Bueno da Silva;
Representante de Pais dos alunos: Juliana Maciel dos Anjos;
Representante dos Funcionários: Gislane Miranda se Souza Bissoli;
Representante da Coordenação pedagógica: Darlene dos Santos Ribeiro Car-
valho.
C.M.E.I. JOÃO E MARIA 
Representante dos Educadores Infantis: Miríam Souza Teixeira / Mônica De 
Oliveira Santos;
Representante de Pais dos alunos: Fernando Torres Galvão; 
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Representante dos Funcionários:Arlene Baeza Peres;
Representante da Coordenação Pedagógica: Jane Santana.
C.M.E.I. LUCIA RESCHETTI CERQUEIRA
Representante dos Educadores Infantis: Joselaine Conrado Trevisani;
Representante de Pais dos alunos: Leila Cristina Venite Do Nascimento;
Representante dos Funcionários: Maria Aparecida Vasconcelos;
Representante da Coordenação Pedagógica: Kênia Modesto De Souza Jeuniker;
Representante da Secretaria da Instituição: Eloisa Cristina Biasoli Da Cunha.
C.M.E.I. MARIA TESTA RODRIGUES
Representantes dos  Educadores Infantis: Alekssandra Serafim Seniz / Maria 
Neusa Miranda; 
Representante de Pais dos Alunos: Maria Rúbia Hoeldtke;
Representante dos Funcionários: Maria Elizabete Dos Espírito Santo Vidal;
Representante da Equipe Pedagógica: Graciele Maria Alves Moreira.
C.M.E.I. PEQUENO PRÍNCIPE
Representantes dos  Educadores Infantis: Andréia Cristina Plefka da Silva /
Gizeli Albuini Lot; 
Representante de Pais dos Alunos: Débora da Silva Soares;
Representante dos Funcionários: Cícera de Moura Novaes;
Representante da Coordenação Pedagógica: Jaqueline Pivetta Felx.
C.M.E.I. SÃO FRANCISCO
Representantes dos Educadores Infantis: Neude Polo / Cláudia Regina De Souza 
Lauton; 
Representante de Pais dos Alunos: André Ricardo Alves Dos Santos Ferreira;
Representante dos Funcionários: Eliane Dos Santos;
Representante Da Equipe Pedagógica: Gracielen Maria Alves Moreira.
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.
Cianorte, 29 de outubro  de 2015.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
06 de abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto de 2011.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
11 de Novembro de 2015, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-
-admissional), e os exames abaixo relacionados.
CARGO: DENTISTA
NOME      CLASSIFICAÇÃO
THAIS GONÇALVES CHIARE    07º
JULIANA GODOY CRAVEIRO    08º 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR 

Fone/Fax: (44) 3619-6200 – (44) 3619-6300 
www.cianorte.pr.gov.br 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA    DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Relatório do CNIS-INSS 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Comprovante de Residência 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio; 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo);  

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de 
magistério) (Fotocópia) 

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de magistério) 

 
Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone).  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  
 

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838 

Cianorte, 03 de Novembro de 2015. 
 
 
 
 

 

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA 
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 

Cianorte, 03 de Novembro de 2015.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Secretaria de Finanças

 

  
        Prefeitura do Município de Cianorte 

 

Cianorte, 29 de outubro de 2015. 

Senhor(a)  

 Em cumprimento a Lei 9.452/97, 
especialmente seu art. 2º, que determina: “A Prefeitura do Município 
beneficiário da liberação de recursos, de que trata o art. 1º desta Lei, notificará 
os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais com sede no Município, da respectiva liberação dos 
recursos”.                                                                                                               
                                               Comunico a vossa Senhoria que este Município 
recebeu recurso do Governo Federal, através do Ministério das Cidades, para 
obra de Pavimentação e recapeamento em vias urbanas do distrito de vidigal , 
conforme segue:  

Órgão: MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Convenio: Contrato repasse nº 803101/2014 Data: 15/07/2014 

Finalidade:  Pav. e Rec.  em Vias Urbanas de Vidigal. 

Prazo para Execução Vigência: 30/09/2017  Prestação de contas até: 30/11/2017 

Valor Total do Convênio: R$ 245.850,00 ( duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta   
reais ) dividido em 02 ( duas ) parcelas 

Valor Recebido :  R$ 122.925,00 ( cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais ) 

Contrapartida exigida: R$ 54.150,00 ( cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta reais ) ( total ) 

Data do Crédito bancário: 29/10/2015 

  

                      
Jolanir Geralda Belone                               

Secretária Munic. de Finanças 
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