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D E C R E T O  Nº 195/16
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.696/15, 
de 15 de dezembro de 2015, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento 
vigente:
01.00. Legislativo
01.01. Câmara de Vereadores
01.01.010310001.2.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.3.90.14 Diárias – Pessoal Civil (Fonte 000)....................................R$5.000,00
 Total...................................................................................
R$5.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os re-
cursos definidos no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, provenientes do cancela-
mento parcial, em igual importância, da seguinte dotação do orçamento vigente:
01.01.010310001.2.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)......
.......................................................................................................................
R$5.000,00
 Total..................................................................................R$5.000,00
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de novembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 384/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-

TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços visan-
do à Aquisição de seringas descartáveis para  distribuição gratuita aos portadores 
de Diabetes que fazem uso de insulina e são atendidos pelo Sistema Único de 
Saúde do Município. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 12 de dezembro 
de 2016 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 
08:30 horas do dia 12 de dezembro de 2016; a abertura da sessão pública às 
15:00 horas do dia 12 de dezembro de 2016. O Edital e seus respectivos mo-
delos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, 
valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou 
pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 25 de Novembro de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em exercício

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 383/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 09:30 horas 
do dia 12 de dezembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando à Con-
tratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio medicinal para o Pronto 
Atendimento Municipal, para as ambulâncias de transporte de doentes e para 
fornecimento aos pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de novembro de 2016.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em Exercício

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1305/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Avenida Rio Branco, 958, CEP 87.209-018, telefone (44) 3631-6633, 

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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inscrita no CNPJ sob nº 00.976.181/0001-96. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 326/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a doação às famílias assis-
tidas pelo Programa Minha Casa Melhor . 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
49.686,00  (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais). 
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Novembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

 

 
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO  
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela 
Portaria nº 47/2016, de 06 de maio de 2016, no uso de suas atribuições 
legais, publica o resultado do julgamento da fase de proposta de preço, 
concernente ao Edital de Licitação nº 13/2016, modalidade Tomada de 
Preços, referente ao objeto: Contratação de empresa para execução de 
Pavimentação de trechos da Rua Jasmim, localizada no Conjunto 
Habitacional Beatriz Guimarães, e da Rua Conceição Membribes, 
localizada no Conjunto Habitacional Pedro Moreira. 
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço da empresa 
participante do certame: 

Razão Social Valor da proposta: 

LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA 298.988,07 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 
8.666/1993, para apresentar recurso contra a decisão da comissão.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Novembro de 
2016. 

Gilberto Yoshio Matuo 
Presidente da Comissão 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 39/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 04/2016, homologado 
em 01/03/2016. 
 

 

Valor Homologado: R$ 40.669,45 (Quarenta mil seiscentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório 
para todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 40 

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

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

KAZ 13,13 525,20 

6 45 apagador para quadro branco, corpo em material plástico de alta 
resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. unidade. KAZ 4,19 188,55 

8 300 arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas montada: 145x360x250 mm, ótima qualidade. SAMPA 2,21 663,00 

9 200 arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas montada: 175x410x295 mm, ótima qualidade. SAMPA 4,37 874,00 

11 1.000 bateria cr2032, 3v, de lítio, em formato de botão. unidade. ELGIN 1,90 1.900,00 
12 100 bateria lr41, 1,5v, alcalina, em formato de botão. unidade. ELGIN 0,80 80,00 

15 600 

borracha branca, plástica, tipo vinil, livre de pvc, capa plástica 
protetora em formato ergonômico, que mantém a borracha limpa por 
mais tempo, facilitando também seu manuseio quando já estiver em 
tamanho menor, atóxica, medidas aproximadas de 4,2x2,95x1,4cm. 

unidade. 

KAZ 0,82 492,00 

16 600 caderno ¼, com espiral metal na cor prata, capa simples, formato 
140x202mm, com 96 folhas. unidade. FORONI 2,44 1.464,00 

17 150 

calculadora digital portátil, capacidade de 08 (oito) dígitos, com as 04 
(quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção 
parcial e total, inversão de sinais, memória, a luz solar, com pilha, 

medidas aproximadas de 138x103x29mm. unidade. 

MJ 11,29 1.693,50 

18 2.500 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor azul, corpo 
em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do 
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm, 

com esfera em tungstênio. unidade. 

CARIMBRAS 0,39 975,00 

19 1.500 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor preta, corpo 
em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do 
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm, 

com esfera em tungstênio. unidade. 

CARIMBRAS 0,59 885,00 

21 800 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor vermelha, 
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada, 
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do 

fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm, 
com esfera em tungstênio. unidade. 

CARIMBRAS 0,63 504,00 

23 150 

caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta 
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no 

corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor verde. 
unidade. 

KAZ 1,32 198,00 

24 130 

caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta 
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no 
corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor vermelha. 

unidade. 

CIS 1,28 166,40 

25 200 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor azul. unidade. 

CIS 2,22 444,00 

26 150 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor preta. unidade. 

CIS 2,30 345,00 

28 100 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor vermelha. unidade. 

PILOT 2,37 237,00 

29 40 

caneta hidrocor (hidrográficas), ponta fina, aplicação papéis em geral, 
não tóxico, solúvel em água, formato do corpo cilíndrico e da cor da 

tinta, tampa plástica ventilada, embalada em estojo de pvc 
transparente. embalagem contendo 24 cores. 

KAZ 8,69 347,60 

41 20 
etiqueta em formulário contínuo, para impressora matricial, papel 
com adesivo acrílico permanente, medidas de 70x23,4x2cm. caixa 

com 12000 etiquetas. 
POLIFIX 94,55 1.891,00 

 

 

Valor Homologado: R$ 40.669,45 (Quarenta mil seiscentos e sessenta e 
nove reais e quarenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório 
para todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 40 

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

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

KAZ 13,13 525,20 

6 45 apagador para quadro branco, corpo em material plástico de alta 
resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. unidade. KAZ 4,19 188,55 

8 300 arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas montada: 145x360x250 mm, ótima qualidade. SAMPA 2,21 663,00 

9 200 arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140 
g/m²; medidas montada: 175x410x295 mm, ótima qualidade. SAMPA 4,37 874,00 

11 1.000 bateria cr2032, 3v, de lítio, em formato de botão. unidade. ELGIN 1,90 1.900,00 
12 100 bateria lr41, 1,5v, alcalina, em formato de botão. unidade. ELGIN 0,80 80,00 

15 600 

borracha branca, plástica, tipo vinil, livre de pvc, capa plástica 
protetora em formato ergonômico, que mantém a borracha limpa por 
mais tempo, facilitando também seu manuseio quando já estiver em 
tamanho menor, atóxica, medidas aproximadas de 4,2x2,95x1,4cm. 

unidade. 

KAZ 0,82 492,00 

16 600 caderno ¼, com espiral metal na cor prata, capa simples, formato 
140x202mm, com 96 folhas. unidade. FORONI 2,44 1.464,00 

17 150 

calculadora digital portátil, capacidade de 08 (oito) dígitos, com as 04 
(quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção 
parcial e total, inversão de sinais, memória, a luz solar, com pilha, 

medidas aproximadas de 138x103x29mm. unidade. 

MJ 11,29 1.693,50 

18 2.500 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor azul, corpo 
em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do 
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm, 

com esfera em tungstênio. unidade. 

CARIMBRAS 0,39 975,00 

19 1.500 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor preta, corpo 
em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do 
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm, 

com esfera em tungstênio. unidade. 

CARIMBRAS 0,59 885,00 

21 800 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor vermelha, 
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada, 
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do 

fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm, 
com esfera em tungstênio. unidade. 

CARIMBRAS 0,63 504,00 

23 150 

caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta 
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no 

corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor verde. 
unidade. 

KAZ 1,32 198,00 

24 130 

caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta 
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no 
corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor vermelha. 

unidade. 

CIS 1,28 166,40 

25 200 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor azul. unidade. 

CIS 2,22 444,00 

26 150 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor preta. unidade. 

CIS 2,30 345,00 

28 100 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor vermelha. unidade. 

PILOT 2,37 237,00 

29 40 

caneta hidrocor (hidrográficas), ponta fina, aplicação papéis em geral, 
não tóxico, solúvel em água, formato do corpo cilíndrico e da cor da 

tinta, tampa plástica ventilada, embalada em estojo de pvc 
transparente. embalagem contendo 24 cores. 

KAZ 8,69 347,60 

41 20 
etiqueta em formulário contínuo, para impressora matricial, papel 
com adesivo acrílico permanente, medidas de 70x23,4x2cm. caixa 

com 12000 etiquetas. 
POLIFIX 94,55 1.891,00 

 

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

45 400 fita adesiva, transparente, em polipropileno, largura de 48mm, 
comprimento no mínimo de 50m. unidade. SUPERFITAS 2,33 932,00 

46 10 fita para etiquetadora, 12 mm, 8 metros, branca, aplicação brother p- 
touch, referência m-k231. unidade.. PITOUCH 59,00 590,00 

48 50 giz de cera, anatômico, formato jumbo, resistente à queda, não tóxico, 
não solúvel em água, corpo cilíndrico. caixa contendo 12 cores. PIRATININGA 2,95 147,50 

49 100 

grampeador de mesa, médio, com capacidade para grampear até 40 
(quarenta) folhas de papel 75g/m2, estrutura metálica, base para 

fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), 
capacidade de carga mínima 01 (um) pente de grampos 26/6. 

unidade. 

KAZ 28,10 2.810,00 

51 100 grampo trilho galvanizado, para pastas, fabricado em aço estanhado, 
comprimento 80mm. caixa com 50 . KAZ 7,66 766,00 

52 10 lâmina para estilete estreito, material aço galvanizado, tipo 
descartável, largura da lâmina 9mm. caixa com 10 . ADECK 1,22 12,20 

53 10 lâmina para estilete largo, material aço galvanizado, tipo descartável, 
largura da lâmina 18mm. caixa com 10 . KAZ 2,53 25,30 

54 50 

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

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

KAZ 10,85 542,50 

56 100 

livro de ata, com 50 folhas, folhas brancas, sem margem e numeradas 
tipograficamente, com a primeira e a última folha suplementar em 
branco, material do miolo papel off-set 56g/m2, capa e contra capa 

papelão 1250g/m2 revestido de papel off-set 120g/m2, medidas 
aproximadas de 300x217mm. unidade. 

SÃO 
DOMINGOS 6,33 633,00 

58 60 massa para modelar, macia, não tóxica, feita à base de amido, não 
oleosa, não resseca e nem mancha as mãos. caixa com 12 . KAZ 2,65 159,00 

60 50 

organizador de mesa para correspondências, tipo caixa, triplo, na cor 
fumê, com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, amplo 

espaço entre os andares, medidas aproximadas de 18x26x4cm (axlxp). 
unidade. 

ACRIMET 32,79 1.639,50 

62 10 papel contact transparente; bobina com 25m e 50 cm de largura; 1º 
linha; ótima qualidade IMPRIMASTER 52,23 522,30 

63 300 papel crepon, parafinado, folhas com medidas aproximadas de 
0,48x2m, cores variadas. unidade. VMP 0,50 150,00 

68 200 

papel sulfite tamanho a4, medidas aproximadas 210x297mm, folha 
na cor amarela, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que 

atenda as normas iso 9001 e iso 14001, para aplicação em impressora 
laser e jato de tinta. pacote com 100 folhas. 

REPORT 3,39 678,00 

70 40 

papel sulfite tamanho a4, medidas aproximadas 210x297mm, folha 
na cor rosa, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda 
as normas iso 9001 e iso 14001, para aplicação em impressora laser e 

jato de tinta. pacote com 100 folhas. 

REPORT 3,38 135,20 

71 200 

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. 

POLYCART 7,57 1.514,00 

72 1.000 pasta grampo trilho, material plástico, medidas aproximadas de 
245x340mm, cores variadas. unidade. POLYCART 1,18 1.180,00 

73 1.000 pasta com aba e elástico, material plástico, medidas aproximadas de 
235x350mm, cores variadas. unidade. POLYCART 1,96 1.960,00 

74 200 pasta molha dedo, ligeiramente perfumado, para manuseio de papéis 
e papel moeda. embalagem com 12 g. POLYCART 1,64 328,00 

75 150 
pasta sanfonada, em material plástico, tamanho ofício, medidas 
aproximadas de 380x250x20mm, com 12 divisórias, cor fumê. 

unidade. 
KAZ 13,81 2.071,50 

76 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. 

FRAMA 1,39 1.390,00 

77 60 

perfurador para papel, com 2 furos simultâneos, capacidade de 
perfuração para 40 folhas de 75g/m2, diâmetro do furo de até 6mm, 

distância dos furos de 80mm, com base plástica protetora para 
esvaziar o confete. unidade. 

MAPED 57,21 3.432,60 

78 50 
pincel artístico, formato chato, cabo longo de madeira, cerdas 

brancas, indicado para tecido, artesanato, cerâmica, tintas diversas, 
pintura escolar, medidas aproximadas de 2x27x2 (lxaxp). unidade. 

KAZ 1,99 99,50 

81 1.000 pilha alcalina, palito aaa, 1,5v. unidade. ELGIN 1,90 1.900,00 

83 50 pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não 
recarregável, tinta especial na cor azul. unidade. KAZ 2,83 141,50 

 

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

84 50 pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não 
recarregável, tinta especial na cor preta. unidade. KAZ 2,95 147,50 

85 50 pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não 
recarregável, tinta especial na cor verde. unidade. KAZ 2,94 147,00 

88 100 
prancheta para uso geral, em poliestireno, formato ofício, com 

prendedor em poliestireno, na cor fumê, medidas aproximadas de 
34x24x3cm (axlxp). unidade. 

WALEU 9,44 944,00 

89 15 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com 

moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas aproximadas 
de 40x60cm. unidade. 

CORTIARTE 28,88 433,20 

91 30 régua de plástico, com escala de 20cm, graduação em centímetros e 
milímetros, na cor cristal. unidade. WALEU 0,40 12,00 

92 300 régua de plástico, com escala de 30cm, graduação em centímetros e 
milímetros, na cor cristal. unidade. WALEU 0,64 192,00 

94 2.000 saco plástico, grosso, dimensões 278x422mm. unidade. CPC 0,15 300,00 

97 40 tinta guache, não tóxica, solúvel em água, aplicação papel, papel 
cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. caixa com 6 cores. ACRILEX 2,17 86,80 

98 50 tinta para carimbo, a base d’água, na cor azul, embalagem com 42ml, 
pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade. RADEX 6,24 312,00 

99 50 tinta para carimbo, a base d’água, na cor preta, embalagem com 
42ml, pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade. RADEX 3,06 153,00 

100 20 tinta para carimbo, a base d’água, na cor verde, embalagem com 
42ml, pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade. RADEX 6,23 124,60 

101 30 tinta para carimbo, a base d’água, na cor vermelha, embalagem com 
42ml, pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade. RADEX 6,15 184,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 40/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 04/2016, homologado 
em 01/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 4.660,80 (Quatro mil seiscentos e sessenta reais e 
oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório 
para todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Empresa: TINELLI 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 Marca 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 50 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da tampa 
metal, material da almofada esponja absorvente revestida de tecido, 

tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato retangular, 
medida interna útil 70x110mm, na cor azul. unidade. 

MASTERPRINT 2,75 137,50 

3 50 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da tampa 
metal, material da almofada esponja absorvente revestida de tecido, 

tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato retangular, 
medida interna útil 70x110mm, na cor preta. unidade. 

MASTERPRINT 2,75 137,50 

10 200 bateria alcalina, 9v, com terminais positivo e negativo, medidas 
aproximadas de 4,5x2,5x1,5cm. unidade. ALAFORM 3,55 710,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

30 500 cartolina, medidas de 500x660mm, gramatura 180g, nas cores: 
branca, azul, rosa, verde. unidade. ALAFORM 0,32 160,00 

33 100 clips em aço, com tratamento anti-ferrugem, tamanho 8/0. caixa com 
500grs. CHAPARRAU 6,96 696,00 

34 200 cola branca líquida, tipo escolar, lavável, em tubo plástico, com tampa 
giratória para abrir e fechar, contendo 40g. unidade. MAKE 0,51 102,00 

35 60 
cola colorida, utilizada em trabalhos escolares e artesanais, não 

tóxica, brilho intenso, embalagem com bico aplicador. caixa contendo 
6 cores. 

ACRILEX 0,75 45,00 

36 600 corretivo líquido, material base de água, secagem rápida, não tóxico, 
apresentação frasco com 18ml, aplicação papel comum. unidade. NEWMAGIC 0,95 570,00 

37 50 elástico, material látex, cor amarela, tamanho numero 18, aplicação 
escritório, embalagem caixa com 100 g. MAMUTH 1,75 87,50 

38 1.000 envelope, tipo saco, kraft, tamanho grande, medidas aproximadas de 
229x324mm. unidade. IPECOL 0,12 120,00 

44 300 fita adesiva, transparente, em polipropileno, largura de 12mm, 
comprimento no mínimo de 33m. unidade. FITPEL 0,58 174,00 

47 50 
fita métrica, para uso doméstico com marcação especial para alfaiate, 
composição de 95% poliéster e 5% fibra de vidro, tamanho de 1,50m. 

unidade. 
AFE 1,88 94,00 

59 50 
organizador de mesa triplo, em material acrílico, na cor fumê, espaço 
para acomodar canetas, lembretes e clips, medidas aproximadas de 

37x25x3cm (cxlxa). unidade. 
WALEU 6,75 337,50 

64 500 papel dobradura, tamanho a4, cores variadas. unidade. RST 0,16 80,00 

69 40 

papel sulfite tamanho a4, medidas aproximadas 210x297mm, folha 
na cor azul, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda 
as normas iso 9001 e iso 14001, para aplicação em impressora laser e 

jato de tinta. pacote com 100 folhas. 

ALAFORM 3,38 135,20 

80 500 pilha alcalina, tamanho pequeno aa, 1,5v. unidade. MAXPRINT 1,50 750,00 

82 60 pincel atômico, 1100p, escrita grossa, recarregável, com tinta a base 
de álcool na cor verde. unidade. MASTERPRINT 3,16 189,60 

86 50 pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não 
recarregável, tinta especial na cor vermelha. unidade. MASTERPRINT 2,70 135,00 

Total de R$ 4.660,80 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 41/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 04/2016, homologado 
em 01/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 57.407,90 (Cinquenta e sete mil quatrocentos e 
sete reais e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório 
para todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
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 Marca 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

4 30 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da 
tampa metal, material da almofada esponja absorvente revestida de 
tecido, tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato 

retangular, medida interna útil 70x110mm, na cor verde. unidade. 

MASTERPRINT 2,74 82,20 

5 50 

almofada para carimbo, material da caixa plástico, material da 
tampa metal, material da almofada esponja absorvente revestida de 
tecido, tamanho nº03, tipo entintada, não contém álcool, formato 

retangular, medida interna útil 70x110mm, na cor vermelha. 
unidade. 

MASTERPRINT 2,74 137,00 

7 400 
apontador de lápis simples, com depósito retangular de plástico, 

cores sortidas, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. 
unidade. 

LEO 0,94 376,00 

13 600 bobina térmica, cor amarela, medidas de 79mmx30m (lxc), diâmetro 
de 55mm, tubete de 12mm, 1 (uma) via, modelo 80x30x1v. unidade. ALAFORM 3,54 2.124,00 

14 5.000 

bobina térmica, padrão termobank 62, medidas de 57mmx110m 
(lxc), gramatura de 60g/m², espessura de 62 micras, tubete de 

12mm, cor palha/salmão, preserva a impressão por 7 anos. 
unidade. 

ALAFORM 2,75 13.750,00 

20 300 

caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor verde, 
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa 

ventilada, comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a 
marca do fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado 

de 130,5mm, com esfera em tungstênio. unidade. 

BIC 0,69 207,00 

22 400 
caneta marca texto, material plástico fluorescente, ponta chanfrada, 

diâmetro da ponta 4mm, não recarregável,  gravado no corpo a 
marca do fabricante, tinta a base d’água na cor amarela. unidade. 

MASTERPRINT 1,18 472,00 

27 50 
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em 

acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na 
cor verde. unidade. 

JOCAR 2,37 118,50 

31 100 clips em aço, com tratamento anti-ferrugem, tamanho 2/0. caixa 
com 500grs. CHAPARRAU 6,96 696,00 

32 100 clips em aço, com tratamento anti-ferrugem, tamanho 4/0. caixa 
com 500grs. CHAPARRAU 6,97 697,00 

39 200 
estilete estreito, com trava, lâmina retrátil, corpo em material 

plástico, comprimento aproximado de 130mm, lâmina estreita de 
9mm, aplicação em escritório. unidade. 

MASTERPRINT 0,79 158,00 

40 200 
estilete largo, com trava, lâmina retrátil, corpo em material plástico, 

comprimento aproximado de 150mm, lâmina larga de 18mm, 
aplicação em escritório. unidade. 

MASTERPRINT 1,85 370,00 

42 400 fita adesiva, cor bege, material crepe, largura de 19mm, 
comprimento de 50m, aplicação multiuso. unidade. FITPEL 2,45 980,00 

43 400 fita adesiva, transparente, em polipropileno, largura de 12mm, 
comprimento no mínimo de 50m. unidade. FITPEL 0,64 256,00 

50 250 grampo galvanizado, tamanho 26/6, tratamento superficial 
niquelado. caixa com 5000 . MAKE 3,09 772,50 

55 1.200 

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

medindo 7x175 mm, com marca do fabricante gravada no corpo do 
lápis. unidade. 

LEO 0,22 264,00 

57 200 

livro de ata, com 100 folhas, folhas brancas, sem margem e 
numeradas tipograficamente, com a primeira e a última folha 

suplementar em branco, material do miolo papel off-set 56g/m2, 
capa e contra capa papelão 1250g/m2 revestido de papel off-set 

120g/m2, medidas aproximadas de 300x217mm. unidade. 

SÃO 
DOMINGOS 4,53 906,00 

61 1.000 
papel casca de ovo, tamanho a4, dimensões aproximadas 

210x297mm, gramatura de 75g/m², para impressora a jato de tinta, 
laser e copiadora, na cor branca. unidade. 

OFF 0,14 140,00 

66 3.000 

papel sulfite tamanho a5 (210mm x148mm), folha branca, papel 
alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda as normas 

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

AQUATRO 10,49 31.470,00 

67 200 

papel sulfite tamanho a4 (210mmx297mm), folha verde, papel 
alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda as normas 

iso9001 e iso14001, para aplicação em impressora laser e jato de 
tinta.pacote com 100 folhas. 

ALAFORM 3,38 676,00 

87 100 
porta clips em poliestireno, com tira magnética na borda do 

recipiente, facilitando o manuseio dos clips, cor fumê, medidas 
aproximadas de 6x5x3cm (axlxp). unidade. 

ACRIMET 5,22 522,00 

90 30 
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com 

moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas 
aproximadas de 80x100cm. unidade. 

SOUZA 54,59 1.637,70 

93 2.500 saco plástico, formato a4, com 4 furos, utilizado em pasta catálogo. 
unidade. DAC 0,07 175,00 

95 150 tesoura para uso escolar, ponta arredondada, lâminas em aço inox, 
cabo de material plástico anatômico colorido. unidade. MASTERPRINT 0,95 142,50 

96 50 tesoura para uso geral, com lâmina em aço inox, cabo em resina 
plástica, medida de 21cm. unidade MASTERPRINT 5,57 278,50 

 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 333/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 277/2016, homologado 
em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 120.555,00 (cento e vinte mil quinhentos e 
cinquenta e cinco reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para locação 
de equipamentos audiovisuais e de som para eventos organizados pelas 
Escolas de ensino fundamental, CMEI’s, SMEC e divisão de Cultura. 
Empresa: Estação Mix Eventos Ltda - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 20 UN locação de equipamentos de som para eventos acima 
de 1500 pessoas 1.275,00 25.500,00 

2 15 UN locação de telão com no mínimo 3x3,5 com estrutura 
de treliças com altura de até 05 metros 675,00 10.125,00 

3 60 UN serviços de locação de som com 4 caixas de 600 
watts e 2 microfone pelo período de 4 horas.  520,00 31.200,00 

4 50 UN 
serviços de locação de  data show com telão de no 

mínimo 2x2 e 04 caixas de som de 600 wats para no 
máximo 04 horas 

765,00 38.250,00 

5 6 UN 

locação de equipamentos de som para eventos acima 
de 1500 pessoas, sendo: 8 caixas line com falantes 
de 12", 8 caixas grave falantes 18", 2 console digital 

32 canais, 2 processador digital, amplificador de 
potencias 14.000 para graves, 8.000 para vias 

médias e 1.500 para agudo, 4 microfones sem fio; 8 
moving beam; 16 par led rgbw 3 w, i strobo 3.000, 
mesa de iluminação, 58 m de treliças em alumínio 
q30, 1 maquina de fumaça 1.500, 1 notebook, 4 

monitor de palco 2 falantes 12". 

2.580,00 15.480,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 333/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 277/2016, homologado 
em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 120.555,00 (cento e vinte mil quinhentos e 
cinquenta e cinco reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para locação 
de equipamentos audiovisuais e de som para eventos organizados pelas 
Escolas de ensino fundamental, CMEI’s, SMEC e divisão de Cultura. 
Empresa: Estação Mix Eventos Ltda - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 20 UN locação de equipamentos de som para eventos acima 
de 1500 pessoas 1.275,00 25.500,00 

2 15 UN locação de telão com no mínimo 3x3,5 com estrutura 
de treliças com altura de até 05 metros 675,00 10.125,00 

3 60 UN serviços de locação de som com 4 caixas de 600 
watts e 2 microfone pelo período de 4 horas.  520,00 31.200,00 

4 50 UN 
serviços de locação de  data show com telão de no 

mínimo 2x2 e 04 caixas de som de 600 wats para no 
máximo 04 horas 

765,00 38.250,00 

5 6 UN 

locação de equipamentos de som para eventos acima 
de 1500 pessoas, sendo: 8 caixas line com falantes 
de 12", 8 caixas grave falantes 18", 2 console digital 

32 canais, 2 processador digital, amplificador de 
potencias 14.000 para graves, 8.000 para vias 

médias e 1.500 para agudo, 4 microfones sem fio; 8 
moving beam; 16 par led rgbw 3 w, i strobo 3.000, 
mesa de iluminação, 58 m de treliças em alumínio 
q30, 1 maquina de fumaça 1.500, 1 notebook, 4 

monitor de palco 2 falantes 12". 

2.580,00 15.480,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 334/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 274/2016, homologado 
em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 16.172,50 (dezesseis mil cento e setenta e dois 
reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pirulitos, balas, 
bombons e bexigas para utilização em campanhas de vacinação e demais 
programas realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 800 Pct pacote com 100 unidades cada de pirulito de coração e/ou 
similar ARCOR R$ 5,85 R$ 

4.680,00 

2 700 Pct pacote com 700g de bala mastigável, sabores variados ARCOR R$ 4,75 R$ 
3.325,00 

3 275 UN bombom de chocolate recheado, pacote de 01kg, com 
aproximadamente 48 unidades. LACTA R$ 29,70 R$ 

8.167,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 335/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 274/2016, homologado 
em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 2.950,00 (Dois mil novecentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pirulitos, balas, 
bombons e bexigas para utilização em campanhas de vacinação e demais 
programas realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

4 500 Pct pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, cores 
variadas. IDEATEX R$ 5,90 R$ 

2.950,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 336/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 281/2016, homologado 
em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 120.624,00 (cento e vinte mil seiscentos e vinte e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de pneus e prestação de serviço de alinhamento, balanceamento 
e conserto de pneus dos veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  
Empresa: BOLANHO & BOLANHO LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

1 16 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, com 
certificação do inmetro, com medidas de 

175/70 r-13. 

TIGAR/3001 144,00 2.304,00 

2 16 UN pneu 165/70 - r13. TIGAR/3001 140,00 2.240,00 

3 10 UN pneu 1100 x 22 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

1.170,00 11.700,00 

4 20 UN pneu 1000x20 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

800,00 16.000,00 

5 38 UN pneu 900x20 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

700,00 26.600,00 

6 12 UN pneu 900x20 borrachudo com câmara e 
protetor. 

Pneu: Pirelli/CT 59 
Cam. ar: RS/V3 

Protetor: carreteiro 
690,00 8.280,00 

7 42 UN pneu 9/17,5. GOODYEAR/G8 595,00 24.990,00 
8 40 UN pneu 185/ r14 e 8 lonas. FIRESTONE/CV5000 250,00 10.000,00 

9 6 UN pneu 7,50 r16 com câmara e protetor. 
Pneu: Goodyear/G32 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

480,00 2.880,00 

10 6 UN pneu 295/80 r 22,5. BRIDGESTONE/ 
DAYTON D300 1.230,00 7.380,00 

13 60 UN serviço de alinhamento e balanceamento 
em veículo kombi. - 75,00 4.500,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

4 500 Pct pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, cores 
variadas. IDEATEX R$ 5,90 R$ 

2.950,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 336/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 281/2016, homologado 
em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 120.624,00 (cento e vinte mil seiscentos e vinte e 
quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de pneus e prestação de serviço de alinhamento, balanceamento 
e conserto de pneus dos veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  
Empresa: BOLANHO & BOLANHO LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

1 16 UN 

unidade pneu novo, de primeira linha, 
dentro das normas técnicas da abnt, com 
certificação do inmetro, com medidas de 

175/70 r-13. 

TIGAR/3001 144,00 2.304,00 

2 16 UN pneu 165/70 - r13. TIGAR/3001 140,00 2.240,00 

3 10 UN pneu 1100 x 22 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

1.170,00 11.700,00 

4 20 UN pneu 1000x20 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

800,00 16.000,00 

5 38 UN pneu 900x20 com câmara e protetor. 
Pneu: Pirelli/CT 65 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

700,00 26.600,00 

6 12 UN pneu 900x20 borrachudo com câmara e 
protetor. 

Pneu: Pirelli/CT 59 
Cam. ar: RS/V3 

Protetor: carreteiro 
690,00 8.280,00 

7 42 UN pneu 9/17,5. GOODYEAR/G8 595,00 24.990,00 
8 40 UN pneu 185/ r14 e 8 lonas. FIRESTONE/CV5000 250,00 10.000,00 

9 6 UN pneu 7,50 r16 com câmara e protetor. 
Pneu: Goodyear/G32 

Cam. ar: RS/V3 
Protetor: carreteiro 

480,00 2.880,00 

10 6 UN pneu 295/80 r 22,5. BRIDGESTONE/ 
DAYTON D300 1.230,00 7.380,00 

13 60 UN serviço de alinhamento e balanceamento 
em veículo kombi. - 75,00 4.500,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

15 50 UN 
serviço de alinhamento e balanceamento 
em veículo leve, fiat strada, fiorino, palio 

ou fiesta. 
- 75,00 3.750,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 337/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 281/2016, homologado 
em 29/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 38.250,00 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de pneus e prestação de serviço de alinhamento, balanceamento 
e conserto de pneus dos veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  
Empresa: AURIDETE DE OLIVEIRA 53960459904. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

11 800 UN serviço de conserto, desmontagem e montagem  de pneu em 
veículo ônibus JS 45,00 36.000,00 

12 200 UN serviço de conserto, desmontagem e montagem  de pneu em 
veículo kombi JS 8,00 1.600,00 

14 50 UN serviço de conserto, desmontagem e montagem de pneu em 
veículo leve, fiat strada, fiorino, palio ou fiesta JS 13,00 650,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de Agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
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