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Secretaria de Administração
Div. de Licitação 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 54/2016 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 27/2016, homologado 
em 15/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 136.609,90 (Cento e trinta e seis mil seiscentos e 
nove reais e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar 
serviços de manutenção geral em hidráulica e elétrica na SMEC, Escolas, 
CMEI´s, Biblioteca e NTM. 
Empresa: M. S. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 serviço de substituições de lâmpadas vapor metálico de 70, 250 e 400w. 57,00 5.700,00 
2 70 serviço de substituições de reatores vapor metálico de 70, 250 e 400w. 57,00 3.990,00 
3 20 serviço de substituições de lâmpadas vapor mercúrio 150 e 400w. 43,00 860,00 
4 15 serviço de substituições de reatores vapor mercúrio 150 e 400w. 44,00 660,00 
5 10 serviço de instalações de refletores completos c/ lamp. vapor metálico 400w. 59,00 590,00 
6 2.000 serviço de substituições de lâmpadas fluorescentes de 32 e 40w. 16,00 32.000,00 
7 1.400 serviço de substituições de reatores 2x32 e 2x40w bivolt, partida instantânea 36,00 50.400,00 
8 100 serviço de substituições de soquetes de pressão. 8,50 850,00 
9 300 serviço de substituições de lâmpadas eletrônicas pl e espiral base e27. 15,50 4.650,00 
10 30 serviço de instalações e substituição de relê fotocélula c/ base. 50,00 1.500,00 

11 30 serviço de instalações de ponto de interruptor simples/tomada c/ eletroduto e 
canaletas. 92,20 2.766,00 

12 20 serviço de substituições de disjuntores monofásicos em barramento até 50a. 34,00 680,00 
13 15 serviço de substituições de disjuntores bifásicos em barramento até 50a. 50,00 750,00 
14 10 serviço de substituições de disjuntores trifásicos em barramento até 100a. 64,00 640,00 

15 80 serviço de substituições de módulos de interruptor simples/tomada c/ placa 
fechamento. 20,00 1.600,00 

16 30 serviço de substituições de chuveiros e torneiras elétricas 5500w 220v. 41,88 1.256,40 
17 10 serviço de instalações de pontos de telefone rj11. 61,00 610,00 
18 10 serviço de concertos de encanamentos com vazamentos em paredes e calçadas. 153,00 1.530,00 
19 100 serviço de instalações e substituições de ventiladores de parede de 60cm bivolt. 93,00 9.300,00 
20 200 serviço de instalações e substituições de iluminação de emergência 30 leds. 28,50 5.700,00 
21 150 serviço de metros lineares de abertura de valas 15x50cm em calçadas. 8,00 1.200,00 
22 30 serviço de substituição de acabamentos para válvulas de descarga. 12,00 360,00 
23 50 serviço de substituições de reparos de válvulas de descarga. 35,00 1.750,00 
24 15 serviço de desentupimentos com remoções de vasos sanitários. 100,00 1.500,00 
25 60 serviço de substituições de sifões. 20,00 1.200,00 
26 15 serviço de substituições de válvulas para pia com ladrão. 16,50 247,50 
27 30 serviço de substituições de caixas de descarga suspensa 9l. 16,00 480,00 
28 40 serviço de substituições de assentos sanitários infantis e adultos. 18,50 740,00 
29 50 serviço de substituições de engates flexível ½ p/ lavatório. 14,00 700,00 
30 80 serviço de substituições de torneiras longas, curtas e giratórias cromadas. 30,00 2.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 55/2016 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 28/2016, homologado 
em 15/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de troféus e medalhas para 
premiações culturais do Município de Cianorte. 
Empresa: F.P. GARALUZ - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 170 

troféu em acrílico cast com desenvolvimento de criação e arte, produção 
fracionada conforme quantidades em formatos personalizados para os 
variados eventos no decorrer do ano, formato: corpo do troféu: 6mm 

esp.x 15cm larg. x 19cm alt. base do troféu: 10mm esp. x 20cm larg. 8cm 
prof. 

TUDO EM 
ACRILICO R$ 60,00 R$ 

10.200,00 

2 500 

medalhas em acrílico cast, com desenvolvimento de criação e arte, 
produção fracionada conforme quantidades em formatos personalizados 
para os variados eventos no decorrer do ano, formato: 4mm esp.x 8cm 

diam.. fecho para cordão em tecido poliéster 13mm largurax36cm 
diâmetro com presilha de metal para fechamento. 

TUDO EM 
ACRILICO R$ 8,00 R$ 

4.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 56/2016 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 17/2016, homologado 
em 16/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 84.699,80 (Oitenta e quatro mil seiscentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
para refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, 
projetos e equipes pertencentes à 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:  
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Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 150 

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de acordo com as nta 02 e 33. 
tipo 1, 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 06 meses. com certificado 
de classificação. 

IDEAL 8,99 1.348,50 

2 200 caixas de copo de água mineral de 200 ml, sem gás, contendo 48 
unidades cada caixa BOREAL 12,40 2.480,00 

3 50 
lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com oleo 

comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de constituicao (ao proprio 
suco), oleo comestivel e sal. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

PALMEIRA
S 3,45 172,50 

6 10 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido 
folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. COAMO 7,95 79,50 

7 30 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. ITALAC 1,19 35,70 

11 200 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,74 548,00 

12 50 
dúzia de ovos de galinha. ovos brancos e grandes, de 1ª qualidade, 

embalados em caixas com 12 unidades contendo a data de fabricação e 
prazo de validade 

FAMILIA 3,58 179,00 

13 2.000 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por unidade, 
devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, produzidos no 

mesmo dia da entrega. 
ITALIANA 7,79 15.580,00 

15 600 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 16,89 10.134,00 

16 100 

quilo de costela bovina, tipo ripa, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios; embalado em saco plástico transparente de polietileno, 

atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 
de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 10,79 1.079,00 

17 200 

quilo de carne bovina, bisteca sem filé, resfriada, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; embalado em saco plástico transparente de polietileno, 

atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 
de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 15,40 3.080,00 

18 400 

quilos de carne bovina, patinho, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor proprios; embalada em saco plastico transparente de polietileno de 
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com as 

normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

KI VALE 17,70 7.080,00 

19 600 

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. 

KI VALE 13,16 7.896,00 

20 400 

quilos de carne de frango, coxa e sobre coxa, embalado e congelado. suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. embalagem deve conter data de fabricacao nao superior a 02 
meses e data de vencimento. inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 5,99 2.396,00 

21 100 
quilos de linguiça mista, resfriadas e embaladas em embalagem própria 

contendo sua data de fabricação não superior a 02 meses e data de 
vencimento. produto inspecionado pelo ministério da agricultura. 

FRIMESA 7,50 750,00 

22 400 
quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

contendo sua data de fabricacao nao superior a 02 meses, e data de 
vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL 4,45 1.780,00 

23 10 
doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite pasteurizado, 

padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, enzima, 
betagalactosidade e conservador: sorbato de potássio. não contém glúten. 

CIAFRIOS 1,99 19,90 

24 10 doce de goiaba cremoso - pote c/ 400 grs. 1ª CIAFRIOS 2,39 23,90 

26 60 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, 
reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em 

recipiente metálico, hermeticamente fechado e esterilizado através de um 
processo térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação indicada 

na tampa da lata e de 1ª qualidade 

QUERO 1,25 75,00 

28 20 
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. 

CANTU 6,77 135,40 

29 10 

pacote de 01 kg de fuba de milho amarelo. obtido de graos sadios, 
coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 4 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

KATUAY 1,24 12,40 

31 500 quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 8,90 4.450,00 

32 160 

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. 

TIROL 24,90 3.984,00 

33 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. 

DOSUL 2,05 82,00 
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

34 500 quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, com registro 
no ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. ITALAC 17,50 8.750,00 

35 500 kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às normas de 
saúde pública e agricultura. FRIMESA 13,90 6.950,00 

36 300 pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade 
mínimo de 06 dias ITALIANA 3,53 1.059,00 

37 200 bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, devendo 
conter na embalagem prazo de validade e data de fabricação. ITALIANA 6,70 1.340,00 

40 100 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados NOVA 
SCHIN 13,50 1.350,00 

41 100 suco natural de laranja, integral e sem conservantes. galão de 05 litros. a 
entrega deverá ser feita no máximo um dia após a fabricação. 

TOP 
CITRUS 18,50 1.850,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 57/2016 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 17/2016, homologado 
em 16/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 1.739,70 (Um mil setecentos e trinta e nove reais e 
setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
para refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, 
projetos e equipes pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer. 
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 40 
chá mate, embalagem com 200g, para infusão, tostado. produto obtido 

através da tostagem das folhas e talos de erva mate (ilex paraguariensis). 
1ª qualidade 

D’MILLE 2,67 106,80 

5 30 
pacotes de 01 kg de farinha de mandioca torrada, tipo 01. isenta de 

materias terrosas, parasitas e umidade. apresentar coloracao homogenea 
e ausencia de odores estranhos. 

JAJU 1,99 59,70 

8 50 

macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos. pacotes de 500gr. 
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. contém glúten. 

fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa 
qualidade. primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado. validade mínima de 08 meses. rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

PRIMORI 2,49 124,50 

9 100 

macarrão parafuso, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 enriquecida 

com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme de milho, corantes 
naturais urucum e cúrcuma. contem glúten. 

D’MILLE 1,77 177,00 

10 50 

potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo ter validade de 6 
meses apos a data de fabricacao. podendo conter vitamina e outras 
substancias permitidas, qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor 

proprio. 

COAMO 2,54 127,00 

14 20 vinagre de álcool - frasco com 750 ml HEINING 1,07 21,40 

25 80 
latas de 850 gr de extrato de tomate, simples, concentrado. ingredientes: 

polpa de tomate, agua, sal, acido citrico e corante natural de urucum. 
valido por dois anos a contar da data de entrega. 

BONARE 3,74 299,20 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

27 30 sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg. POP 0,95 28,50 

30 40 lata de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com 
data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. PIRACANJUBA 2,79 111,60 

38 150 

biscoito cream cracker sem gordura trans - pacotes de 400 gramas, 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, fermento biológico, 
açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento químico, bicarbonato de 

sódio, acidulante ácido láctico e melhorador de farinha protease (ins 1101 
i), massa bem assada, sem recheio e sem cobertura, cor, cheiro e sabor 

próprios, validade mínima de 6 meses. 

LUAM 2,29 343,50 

39 150 

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. 

LUAM 2,27 340,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 58/2016 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 29/2016, homologado 
em 17/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 222.855,00 (Duzentos e vinte e dois mil oitocentos 
e cinquenta e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de tubos de 40, 60, 80 cm 
de diâmetro e tubo de 1,00 metro armado com ferragem para a manutenção 
e construção de galerias pluviais. 
Empresa: MAÇANEIRO & GONZAGA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

1 1.200 UN tubos concreto 40x100. CIACONCRETO R$ 33,90 R$ 40.680,00 
2 1.000 UN tubo em concreto 60x100. CIACONCRETO R$ 65,90 R$ 65.900,00 
3 200 UN tubo em concreto 80x100. CIACONCRETO R$ 122,00 R$ 24.400,00 

4 250 UN tubo em concreto armado com ferragem 
4,2mm, tubo com 1 metro de diâmetro. CIACONCRETO R$ 203,50 R$ 50.875,00 

5 250 UN tubo em concreto armado com ferragem 
4,2 mm tubo com 80x1,00 pb. CIACONCRETO R$ 164,00 R$ 41.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 59/2016 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 008/2016, homologado 
em 17/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 291.000,00 (Duzentos e noventa e um mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de horas de serviços com escavadeira hidráulica visando à 
manutenção e conservação de estradas rurais (COM RESERVA DE 
COTAS). 
Empresa: SARANDI TRATORES LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário Valor Total 

1 1.125 

horas de locação de escavadeira hidráulica com no máximo 5 anos de uso, com 
potencia mínima de 147 hp, um peso operacional mínimo de 23.000 kg, 

equipada com caçamba com uma capacidade mínima 1,55 m³; e incluir custo 
com transporte do equipamento, operador, alimentação, tributos, encargos 

sociais e combustível do equipamento para execução do serviço. 

R$ 
194,00 

R$ 
218.250,00 

2* 375 

horas de locação de escavadeira hidráulica com no máximo 5 anos de uso, com 
potencia mínima de 147 hp, um peso operacional mínimo de 23.000 kg, 

equipada com caçamba com uma capacidade mínima 1,55 m³; e incluir custo 
com transporte do equipamento, operador, alimentação, tributos, encargos 
sociais e combustível do equipamento para execução do serviço (reservado 

cota). 

R$ 
194,00 

R$ 
72.750,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de Março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 177/2016 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 140/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 157.773,40 (Cento e cinquenta e sete reais 
setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços metalúrgicos 
e aquisição de tubos industriais, cantoneiras, chapas e demais materiais 
correlatos.  
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
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Item Qtde Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1.210 telha galvalume 0,50mm (m²). Regional 16,95 20.509,50 
2 650 telha galvalume 0,50mm pré-pintada (m²). Regional 21,95 14.267,50 
3 180 calha em chapa galvanizada n°26 corte 0,60cm (em metros). Beluco 28,99 5.218,20 
4 225 rufo em chapa galvanizada n°28 corte 0,60cm (em metros). Beluco 23,97 5.393,25 
5 325 perfil viga "u" 0,75x,0,40x2,65mm (em metros). Biazam 10,99 3.571,75 
6 315 perfil viga "u" 100x0,40x2,65mm (em metros). Biazam 12,99 4.091,85 
10 40 cantoneira laminada 2x1/4mm (barras). Cipalam 84,89 3.395,60 
11 40 cantoneira laminada 1.1/2x1/4mm (barras). Cipalam 59,99 2.399,60 
12 40 cantoneira laminada 1.1/4x1/4mm (barras). Cipalam 48,99 1.959,60 
13 40 ferro chato 2x3/8mm (barras). Cipalam 64,92 2.596,80 
14 65 ferro cantoneira 7/8x1/8mm (barras). Cipalam 25,99 1.689,35 
15 75 ferro cantoneira 3/4x1/8mm (barras). Cipalam 18,99 1.424,25 
16 80 ferro redondo 1/2 pol. (barras). Cipalam 10,99 879,20 
17 45 tubo industrial 100x100x2,00mm (barras). Vanzim 109,94 4.947,30 
18 45 tubo industrial 80x80x1.50mm (barras). Vanzim 79,99 3.599,55 
19 20 tubo galvanizado 100x3,35mm (barras). Vanzim 274,99 5.499,80 

20 180 tela mosqueteira galvanizada com montantes em perfil de alumínio 
(m²). Beluco 109,94 19.789,20 

21 140 tubo industrial 1.1/2x1.50mm (barras). Vanzim 40,99 5.738,60 
22 110 tubo industrial 1x1.20mm (barras). Vanzim 24,99 2.748,90 
23 80 tubo industrial galvanizado 40x40x1.50mm (barras). Vanzim 44,97 3.597,60 
24 40 chapa galvanizada 3.000x1.200x1.20mm. Gerdau 161,90 6.476,00 

25 2.000 
mão de obra de consertos em caixas metálica, coberturas, pontos de 

circular, postes, semáforos, placas de trânsito, grades, portões, 
janelas e parques de diversões. 

Beluco 18,99 37.980,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 178/2016 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 140/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 24.748,00 (Vinte e quatro mil setecentos e 
quarenta e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços metalúrgicos 
e aquisição de tubos industriais, cantoneiras, chapas e demais materiais 
correlatos.  
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA 
- ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

7 40 chapa fina frio 3.000x1.200x3,00mm. Belgo R$  277,80 R$ 11.112,00 

8 40 chapa fina frio 3.000x1.200x2,65mm. Belgo R$ 245,00 R$ 9.800,00 

9 40 chapas fina frio 3.000x1.200x1.20mm. Belgo R$ 95,90 R$ 3.836,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
  

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 179/2016 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 93/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 634.343,40 (Seiscentos e trinta e quatro mil 
trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA).  
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 Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 50 UN 
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: 

água destilada, álcool etílico, corante caramelo e 
aromatizante. sem glúten. 

CEPERA 5,95 297,50 

3 2.500 Kg 

chocolate em pó sem lactose: pacote de 01 quilo. com 
composição básica dos seguintes ingredientes: açúcar, 
cacau em pó (33%), mix de vitaminas e minerais não 

contém glúten. 

JANDAIA 13,80 34.500,00 

4 2.500 UN 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo 
no mínimo 98,3% de sacarose. livre de fermentação, 
isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos 

animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do 
tipo de açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. 

embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 05 

(cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, 
resistente, totalmente fechado com costura resistente ou 

fardo plástico, atóxico, transparente, resistente, 
termossoldado com peso liquido total de 30(trinta)kg. 

NOVA 
AÇUCAR 12,18 30.450,00 

5 200 UN 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto 
amiláceo extraído do milho. preparado a partir de 

matérias primas sãs, limpas e isentas de matéria terrosa 
e parasitos. livre de fermentação, não podendo estar 

rançoso e com umidade máxima de 14,0%p/p. validade 
mínima de 12 meses. embalagem: - primária: fardo de 
papel multifolhado, resistente, totalmente fechado com 
costura resistente com peso liquido de 01(um) quilo.-

secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg. 

JANDAIA 3,20 640,00 

6 4.500 UN 

arroz agulhinha tipo 1: de acordo com as nta 02 e 33. 
tipo 1, 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 06 
meses. embalagem: - primária: saco de polietileno 

atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido 
de 05(cinco)kg.- secundária: fardo de papel multifolhado, 

resistente, totalmente fechado com costura ou fardo 
plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado 

com peso líquido total de 30(trinta)kg.rotulagem: de 
acordo com a legislação vigente. 

IDEAL 12,45 56.025,00 

7 500 UN 

pacotes de 700gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

acido folico, acucar invertido, acucar refinado, fermentos 
quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e 

acidulante acido citrico. contem gluten. 

NINFA 6,75 3.375,00 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 3.000 UN 

biscoito cream cracker sem lactose. pacote de 0,400 g. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, açúcar 
invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos (bicarbonato de sódio) e fermento 
biológico. dispensado da obrigatoriedade de registro m.s. 
conforme resolução 23/00 anvisa. sem colesterol. sem 
lactose. contém glúten. isento de produtos de origem 

animal. 

RACCNI 4,40 13.200,00 

9 4.000 UN 

biscoito maisena sem lactose. pacote de 0,400 
g.ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal 

interesterificada, açúcar invertido, sal, fermentos 
químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, 

estabilizante lecitina de soja e aroma artificial de 
baunilha.sem colesterol. sem lactose. contém glúten. 

isento de produtos de origem animal. 

RACCNI 4,40 17.600,00 

10 100 UN 

biscoito de arroz caramelizado, pacote 100g. 
ingredientes: arroz, açúcar e xarope de glucose. zero 

gordura trans, sem aditivos, corantes nem conservantes, 
sem glúten, sem lactose. 

DELLI SUL 3,95 395,00 

11 150 UN 

cereal para alimentação infantil a base de arroz. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais 
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, 
sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina 
c, vitamina e, niacina, ácido pantatênico, vitamina a, 
vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d), 

probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite 
e glúten. 

NESTLE 11,00 1.650,00 

12 150 UN 

cereal para alimentação infantil multicereais. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida 
com ferro e ácido fólico, farinha de arroz, sais minerais 

(fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de 
zinco fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 
vitamina e, ácido pantotenico, vitamina a, vitamina b1, 

vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) probiótico e 
aromatizante vanilina. contém traços de leite e glúten. 

NESTLE 12,23 1.834,50 

13 150 UN 

cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de 
400gr. ingredientes: farinha de milho enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de 
sódio dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco 
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 

vitamina e, ácido pantatênico, vitamina a, vitamina b1, 
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) probiótico e 

aromatizante vanilina. contém traços de leite e glúten. 

NESTLE 11,00 1.650,00 

15 240 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 
produto obtido através da tostagem das folhas e talos de 

erva mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 
CHA CHA 4,50 1.080,00 

16 200 UN 

pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e 
parcialmente desengordurado. nao acrescido de acucar.  

ingredientes: polpa de coco parcialmente 
desengordurada, desidratada e conservador ins 223. nao 

contem gluten. 1ª qualidade. 

PINDUCA 2,25 450,00 

17 600 UN 

pacotes de 500 gr de colorífico: 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 

DELA TORRE 2,45 1.470,00 

19 250 UN 
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data 

de fabricacao nao superior a 02 meses e data de 
vencimento. 

TIROL 1,74 435,00 

20 3.500 UN 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: 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 
01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de sódio. 

apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, 
mínimo 33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

CIAFRIOS 5,50 19.250,00 

21 200 UN 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida 
com ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal 

limpo. 1ª qualidade. 
COAMO 12,00 2.400,00 Item Qtde Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

22 3.000 UN 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 
grs do produto: de acordo com a nta 34. fabricada a 
partir de metias-primas sãs e limpas. produto obtido 

pela ligeira torração da raladura das raízes de mandioca, 
previamente descascada, lavada, e isenta de cianeto. 

livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e detritos 
animais e vegetais. não podendo estar fermentada, 

rançosa e ter, no máximo, 14% p/p de umidade. validade 
mínima 12 meses.  embalagem: - primária: pacote de 
polietileno atóxico, resistente, termossoldado, ou em 

filme de poliéster metalizado com polietilene, embalagem 
com 500grs 

AMAFIL 3,48 10.440,00 

24 3.500 UN 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. 
classificado com tipo cores, isto é, constituído de grãos 
com a mesma coloração admitindo-se no máximo 05 

(cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria 

terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, 
pedaços de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, 

manchados, chuvados, mofados, carunchados e 
descoloridos que prejudiquem sua aparência e 

qualidade, produção da última safra. umidade máxima 
12,0 (g). validade mínima de 06 meses. embalagem: - 

primária: saco de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

LEDUAN 6,00 21.000,00 

25 60 Frc 

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. 

ROYAL 4,79 287,40 

26 1.300 UN 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, 
enriquecido com 10 vitaminas e minerais. pacote com 
peso liquido de 500gr. elaborado com graos de milho 

selecionados. ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de 
malte e mix vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, 

vitamina b2, vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, 
vitamina d, vitamina pp, acido folico, biotina, ferro e 

zinco), contendo gluten. com prazo de validade minima 
de 06 meses. 

CORN 
FOODS 7,65 9.945,00 

28 350 UN 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. 

embalagem longa vida com data de fabricacao nao 
superior a 2 meses e data de vencimento. 

NENE 3,00 1.050,00 

29 300 UN 
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: 
leite integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não 

contém glúten. 
ITALAC 9,35 2.805,00 

30 100 Kg 

macarrão de arroz: pacote de 0,500 grs. enriquecido com 
vitamina a, tipo penne ou farafuso, embalagem em 

caixas com 500g, sem glúten, sem gordura trans, massa 
perfeita. 

URBANO 7,87 787,00 

31 200 UN 

macarrão tipo espaguete: sem ovos, seca, de acordo com 
as nta 02 e 49. fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. preparada 
no mínimo com 0,045gr de colesterol por quilo, sem 

adição de corantes. deverão apresentar após o cozimento 
cortes soltos de consistência macia, porém não papa ou 

pegajosa. livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e 
detritos animais e vegetais. embalagem: primária: sacos 

de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado, 
contendo peso liquido de 01 kg. validade mínima de 08 

meses 

ORSI 4,65 930,00 

32 2.200 UN 

macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos. 
pacotes de 500gr. ingredientes: sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, 
corantes naturais urucum e cúrcuma. contém glúten. 

fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade. primária: sacos de polietileno 
atóxico, resistentes, termossoldado. validade mínima de 
08 meses. rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

PARATI 3,55 7.810,00 

33 1.500 UN pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, 
seca, com ovos FLORIANI 4,99 7.485,00 
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Item Qtde Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

34 800 UN 

pacotes de 1kg de macarrao ave-maria, semola especial, 
seca, com ovos. ingredientes: semola de trigo enriquecida 
com ferro e acido folico (43,2%), farinha de trigo comum 
enriquecida com ferro e acido folico (43,2%), fecula de 

mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e curcuma. 
contem gluten. fabricada a partir de materias-primas 

selecionadas sas, limpas e de boa qualidade. embalagem 
primaria: sacos de polietileno atoxico, resistentes, 

termossoldado, contendo peso liquido 1 kg. validade 
minima de 08 meses. rotulagem: de acordo com a 

legislacao vigente. 

FLORIANI 4,99 3.992,00 

35 4.000 UN 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, 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 animais e vegetais. embalagem: 

primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, 
termossoldado, contendo peso líquido 01 kg. validade 

mínima de 08 meses. rotulagem: de acordo co 

CHEFE 4,89 19.560,00 

36 1.000 Gr 

margarina vegetal sem lactose : pote de 0,500 grs. 
contendo em sua composição: água, óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, vitaminas (“e”, “a”, e “d”), 
estabilizante mono e diglicerídios e ácidos graxos e 

estéres de poliglicerol de ácido ricinoléico, conservadores 
benzoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante ácido 

cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de 
manteiga), antioxidante tbhq e bht, corantes urucum e 

cúrcuma. não contém glúten. 

BECEL 8,87 8.870,00 

37 1.000 UN 

potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo 
ter validade de 6 meses apos a data de fabricacao. 

podendo conter vitamina e outras substancias 
permitidas, qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor 

proprio. 

CLEYBON 3,99 3.990,00 

38 200 UN 

balde com 04 kg de massa pronta para pao de queijo, 
resfriada. ingredientes: fecula de mandioca, gordura 
vegetal, ovos, sal e queijo. isento de gordura trans. 

necessario estar de acordo com as normas do orgao de 
fiscalizacao vigente. 

SALLES 32,98 6.596,00 

39 4.000 UN 

óleo refinado de soja. caixa contendo 20 unidades com 
900 ml 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 de 

entrega. 

COAMO 3,50 14.000,00 

40 200 Kg orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. DELA TORRE 31,00 6.200,00 

41 22.000 UN 
unidades de pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. 

ing: farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais 
minerais, matérias primas de primeira qualidade 

ITALIANA 0,89 19.580,00 

43 150 Kg polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. AMAFIL 2,49 373,50 

45 120 UN 

camomila flor - embalagem de 0,250 grs. ingredientes 
capítulos florais 100% naturais. flor seca devendo ser de 

primeira qualidade, suas condições deverão estar de 
acordo com a norma técnica de alimentação 

DALA TORRE 26,80 3.216,00 

46 1.200 UN quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, 
congelada e embalada em pacotes de 01 kg. 

POLPA 
NORTE 12,40 14.880,00 

47 700 UN quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada 
e embalada em pacotes de 01 kg 

POLPA 
NORTE 12,40 8.680,00 

48 700 UN quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

POLPA 
NORTE 12,45 8.715,00 

49 700 UN polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 quilo. 

POLPA 
NORTE 11,40 7.980,00 

50 300 UN 
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com 

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

RODEN 22,88 6.864,00 

51 2.000 UN sal refinado, iodado, para consumo domestico. 
embalagem contendo 01 kg. SAL MAIS 0,89 1.780,00 

57 800 UN 

quilo de carne bovina, tipo patim traseiro, cortado em 
bifes, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

proprios; embalada em saco plastico transparente de 
polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1º qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 17,89 14.312,00 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

61 400 Kg 

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. 

C VALE 8,89 3.556,00 

63 4.500 UN 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no 
máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios; para a entrega o acem bovino cortado deverá 

ser  embalado em saco plástico transparente de 
polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e suas condições 

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

CEZAR 
MASSAGARD 13,75 61.875,00 

67 800 UN 

alho: pacote de 01 (um) quilo: classificação/ 
características gerais: constituída de alho de ótima 

qualidade, sem defeitos, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. deverão apresentar coloração e tamanho 

uniformes e típica da variedade. os produtos deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

cvs-6/ 99, de 10/03/99. 

REI DO ALHO 17,45 13.960,00 

98 5.250 UN 

quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos ou 
moida (conforme pedido), resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de gordura; 

embalada em saco plastico transparente de polietileno de 
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de 

acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1º 
qualidade. 

CEZAR 
MASSAGARD 11,65 61.162,50 

100 6.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 

gramas por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e 
formato uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 

ITALIANA 11,87 71.220,00 

101* 2.000 Kg 

quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 
gramas por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e 
formato uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 

(reservado cota). 

ITALIANA 11,87 23.740,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 180/2016 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 93/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 173.072,00 (Cento e setenta e três mil setenta e 
dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA).  
Empresa: COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Un Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

42 1.400 UN 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e 
coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa 

firme e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 
tecnica de alimentacao. 

2,76 3.864,00 

Item Qtde Un Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

55 800 UN 

quilos de vagem, devendo ser de primeira qualidade, apresentando 
tamanho uniforme, sem danos fisicos e mecanicos oriundo do manuseio, 

suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 
alimentacao. 

8,84 7.072,00 

56 100 Kg gengibre - raiz integrante da família das zingiberaceae, embalagem plástica 
de 1kg. 11,97 1.197,00 

64 1.500 UN 

quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparencia, de 
primeira qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio. 

suas condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicos de 
alimentacao 

2,84 4.260,00 

65 500 UN 

quilo abobrinha menina, sem defeitos que afete sua aparencia, sendo de 
primeira qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio e 

suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 
alimentacao. 

4,39 2.195,00 

66 800 UN 

unidade de alface, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de residuos de 

fertilizantes, sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 
manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica 

de alimentacao. 

2,04 1.632,00 

68 400 UN 

quilos de acelga, fresca, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, 
isentam de enfermidades, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, bem 

como sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas 
condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

4,79 1.916,00 

69 600 UN 

macos de almeirao, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de residuos de 

fertilizantes, sujidades, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 
manuseio e  suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica 

de alimentacao. 

2,39 1.434,00 

70 1.500 UN 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, apresentando 
tamanho, cor e conformacao uniformes, em condicoes adequadas para 

consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 

4,39 6.585,00 

71 6.000 UN 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e 
fresca, tamanho médio, sem defeitos que afete sua aparência e 

conformação uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 

1,99 11.940,00 

72 4.000 UN quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e que tenham 
aproximadamente o mesmo tamanho. 3,99 15.960,00 

73 500 UN quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 3,79 1.895,00 

74 500 UN 

maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando 
tamanho e conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

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

5,09 2.545,00 

75 3.000 UN quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. 4,19 12.570,00 

76 200 UN 

maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência 
murcha ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 

unidades cada. os produtos deverão estar em conformidade com os itens 
17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

1,33 266,00 

77 1.500 UN 

quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho 
médio/grande, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, as condições do produto deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,19 4.785,00 

78 800 UN 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando 
tamanho uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livres de 

enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânico 
oriundo do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

2,14 1.712,00 

79 300 Mç 

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. 

2,19 657,00 

80 600 UN 

unidade de couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar 
tamanho e conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e 

compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos 

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

4,29 2.574,00 

Item Qtde Un Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

81 400 UN 

macos de espinafre, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 

manuseio, e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica 
de alimentacao. 

6,88 2.752,00 

82 300 UN 

quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração 

uniforme, deverão ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, 
isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

4,29 1.287,00 

83 400 UN 

quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

cvs-6/99, de 10/03/1999. 

3,19 1.276,00 

84 1.500 UN 
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem 

dano físico e mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas 
condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

3,49 5.235,00 

85 3.000 UN 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 
1,19 3.570,00 

86 3.500 UN 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e 

mecânico oriundos do manuseio e transporte, e  suas condições deverão 
estar de acordo com a norma técnica de alimentação 

4,24 14.840,00 

87 1.800 UN 

quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,63 6.534,00 

88 200 UN 

quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser de primeira qualidade, 
grauda, fresca, compacta e firme, tamanho e coloracao uniformes, devendo 

ser bem desenvolvida, suas condicoes deverao estar de acordo com a 
norma tecnica de alimentacao. 

12,84 2.568,00 

89 400 UN 
quilos de maracuja azedo, devendo ser de primeira qualidade, sem danos 
fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar 

de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 
6,32 2.528,00 

90 3.000 UN 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condicoes 

deverao ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

1,88 5.640,00 

91 2.000 UN 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade, branco, extra, 
isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem 

rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões 
celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

4,39 8.780,00 

92 600 UN 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando 
tamanho médio uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre de 

enfermidade, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânica 
oriundos do manuseio (rachadura, etc) e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

4,14 2.484,00 

93 200 UN 
quilos de pera, nacional, fresca e firme, sem danos fisicos e mecanicos 

oriundos do manuseio, de 1º qualidade e suas condicoes deverao estar de 
acordo com as normas tecnicas de alimentacao 

11,79 2.358,00 

94 500 UN 

pacotes de um quilo de pimentão verde, sendo de primeira qualidade, 
apresentando tamanho e conformacao uniformes, sem danos fisicos e 
mecanicos oriundos de manuseio, e suas condicoes deverao estar de 

acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

5,49 2.745,00 

95 800 UN 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira 
qualidade, isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, bem como sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica 

de alimentação. 

3,99 3.192,00 

96 800 UN 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha 
ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades 
contadas na parte oposta ao das folhas, os produtos deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

1,33 1.064,00 

97 4.000 UN quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. 5,29 21.160,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 182/2016 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 93/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 154.685,00 (Cento e cinquenta e quatro mil 
seiscentos e oitenta e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA).  
Empresa: C & C MAIA DA SILVA CARNES LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

58 3.500 UN 

kilos de carne de frango moída 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 meses 
no momento da entrega. para a entrega a embalagem 

secundária deverá ser em  caixa com 10 kilos e primária: 
2kg aproximadamente 

COPACOL SIF 
516 9,50 33.250,00 

59 4.500 UN 

kilos de 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 meses 
no momento da entrega. para a entrega a embalagem 

secundária deverá ser em  caixa com 17 kilos e primária: 
2kg aproximadamente 

MACEDO SIF 
2694 11,85 53.325,00 

60 3.500 UN 

quilos de lingüica toscana, acondicionada em sacos de 
polietileno de 05 kg, devidamente fechados. carne e 

condimentos com aspecto normal, firme, sem umidade, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantidas em 

temperatura de refrigeracao adequada e suas condicoes 
deverao estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 de 

20/1081978) 

SATIARE SIF 
1050 10,00 35.000,00 

62 1.200 UN 

quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em 
embalagem propria contendo sua data de fabricacao nao 

superior a 02 meses, e data de vencimento. produto 
inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL SIF 
516 8,05 9.660,00 

99* 1.750 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos ou 
moida (conforme pedido), resfriada, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor proprios; no maximo 5 % de gordura; 

embalada em saco plastico transparente de polietileno de 
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de 

acordo com as normas tecnicas de alimentacao. 1º 
qualidade. (reservado cota) 

FRIGODASKO 
SIP 0028F 13,40 23.450,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

  
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 183/2016 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 143/2016, homologado 
em 15/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.408,00 (Seis mil quatrocentos e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de bobinas de plástico para 
revestimento das macas utilizadas no atendimento aos pacientes das 
Unidades Básicas de Saúde e do Pronto Atendimento.  
Empresa: A P FERRAREZE COMERCIO - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário  Valor Total  

1 24 Bobina de plástico transparente, 100% PVC, dimensões 1,40 X 
30m, espessura de 0,30 mm. Vulcan R$ 267,00 R$ 

6.408,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 184/2016 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 147/2016, homologado 
em 15/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 7.542,00 (Sete mil quinhentos e quarenta e dois 
reais). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa de Transporte 
rodoviário, com disponibilidade de 02 (duas) VANS para transportar os 
cantores/equipe, duplas/equipe e bandas/equipe que farão shows durante as 
festividades em comemoração ao 63º Aniversário de Cianorte, entre os 
dias 23 a 31 de Julho do corrente ano.  
Empresa: P. M. INAGAKI TRANSPORTES EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 18 

Transporte de passageiros, por diária, com limite de 200km por dia, veiculo do 
tipo Van, com no minimo 14 lugares, poltronas reclinaveis e ar condicionado. O 

veículo deve possuir seguro contra riscos e acidentes e registro no DER - Paraná, 
em bom estado de conservação; com socorro imediato, ou substituição do veiculo 
em caso de acidente ou defeito mecanico e com motoristas uniformizados, com 

habilitação pertinente ao veiculo que estarão conduzindo e com bons 
antecedentes. 

R$ 
419,00 

R$ 
7.542,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 365/2016 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 229/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 383.634,00 (trezentos e oitenta e três mil 
seiscentos e trinta e quatro reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Suplementos 
Alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde (COM RESERVA DE COTA).   
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 25379 5.400 Frc 

fórmula enteral polimérica, nutricionalmente 
completa, para pacientes em uso de nutrição 
enteral. normocalórica (1.0 à 1.2 kcal/ml). 

normoproteica e normolipidica. m. lipídios até 
30%. fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. 
isento de lactose, sacarose e glúten. frasco 1000 

ml. 

TROPHIC 
BASIC 14,23 76.842,00 

3 25380 5.400 Frc 

fórmula enteral polimérica, nutricionalmente 
completa, para pacientes em uso de nutrição 

enteral. hipercalórica, normoproteica e 
normolipidica. fonte de carboidratos: 100% 

maltodextrina. proteína: mínimo 15%. lipídeos: 
até 35%.isento de lactose, sacarose e glúten. 

frasco 1000 ml. 

TROPHIC 
1.5 21,43 115.722,00 

5 30687 4.500 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  
para nutrição oral e/ou enteral, isento de 

sacarose,lactose, e glúten, fonte proteica com no 
mínimo 50% de proteína isolada de soja, 

distribuição calórica mínima de 14% de proteína, 
28% de lipídeos, 55% de carboidratos, com 

sabor. lata com no mínimo 800g. 

TROPHIC 
BASIC 
(PÓ) 

42,46 191.070,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 18 

Transporte de passageiros, por diária, com limite de 200km por dia, veiculo do 
tipo Van, com no minimo 14 lugares, poltronas reclinaveis e ar condicionado. O 

veículo deve possuir seguro contra riscos e acidentes e registro no DER - Paraná, 
em bom estado de conservação; com socorro imediato, ou substituição do veiculo 
em caso de acidente ou defeito mecanico e com motoristas uniformizados, com 

habilitação pertinente ao veiculo que estarão conduzindo e com bons 
antecedentes. 

R$ 
419,00 

R$ 
7.542,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 365/2016 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 229/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 383.634,00 (trezentos e oitenta e três mil 
seiscentos e trinta e quatro reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Suplementos 
Alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde (COM RESERVA DE COTA).   
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 25379 5.400 Frc 

fórmula enteral polimérica, nutricionalmente 
completa, para pacientes em uso de nutrição 
enteral. normocalórica (1.0 à 1.2 kcal/ml). 

normoproteica e normolipidica. m. lipídios até 
30%. fonte de carboidratos: 100% maltodextrina. 
isento de lactose, sacarose e glúten. frasco 1000 

ml. 

TROPHIC 
BASIC 14,23 76.842,00 

3 25380 5.400 Frc 

fórmula enteral polimérica, nutricionalmente 
completa, para pacientes em uso de nutrição 

enteral. hipercalórica, normoproteica e 
normolipidica. fonte de carboidratos: 100% 

maltodextrina. proteína: mínimo 15%. lipídeos: 
até 35%.isento de lactose, sacarose e glúten. 

frasco 1000 ml. 

TROPHIC 
1.5 21,43 115.722,00 

5 30687 4.500 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  
para nutrição oral e/ou enteral, isento de 

sacarose,lactose, e glúten, fonte proteica com no 
mínimo 50% de proteína isolada de soja, 

distribuição calórica mínima de 14% de proteína, 
28% de lipídeos, 55% de carboidratos, com 

sabor. lata com no mínimo 800g. 

TROPHIC 
BASIC 
(PÓ) 

42,46 191.070,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 366/2016 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 229/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 298.435,50 (Duzentos e noventa e oito mil 
quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Suplementos 
Alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde (COM RESERVA DE COTA).   
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2* 31174 1.800 Frc 

fórmula enteral polimérica, nutricionalmente 
completa, para pacientes em uso de nutrição 
enteral. normocalórica (1.0 à 1.2 kcal/ml). 
normoproteica e normolipidica. m. lipídios 

até 30%. fonte de carboidratos: 100% 
maltodextrina. isento de lactose, sacarose e 

glúten. frasco 1000 ml (reservado cota). 

TROPHIC BASIC 
/ PRODIET 17,39 31.302,00 

4* 31175 1.800 Frc 

fórmula enteral polimérica, nutricionalmente 
completa, para pacientes em uso de nutrição 

enteral. hipercalórica, normoproteica e 
normolipidica. fonte de carboidratos: 100% 

maltodextrina. proteína: mínimo 15%. 
lipídeos: até 35%.isento de lactose, sacarose 
e glúten. frasco 1000 ml.  (reservado cota) 

TROPHIC 1.5 / 
PRODIET 22,60 40.680,00 

6* 31176 1.500 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  
para nutrição oral e/ou enteral, isento de 
sacarose,lactose, e glúten, fonte proteica 

com no mínimo 50% de proteína isolada de 
soja, distribuição calórica mínima de 14% de 

proteína, 28% de lipídeos, 55% de 
carboidratos, com sabor. lata com no 

mínimo 800g.(reservado cota) 

NUTRI 
ENTERAL 

SOYA/ 
NUTRIMED 

63,60 95.400,00 

11 30694 140 Lta 

espessante alimentar a base de amido de 
milho modificado instantâneo, goma 

xantana, tara e guar como agente 
espessante. lata acima de 250g. 

SUSUP 
ESPESSANTE/ 

PROLEV 
44,40 6.216,00 

13* 31178 375 Lta 

fórmula infantil semi-elementar e 
hipoalergênica para lactentes de 0 a 12 

meses, à base de proteína do soro 
extensamente hidrolisada, para crianças que 

apresentem diarréia crônica, ressecção 
intestinal extensa, desnutrição grave, alergia 
ao leite de vaca e/ou soja.  contém lcpufas, 
dha e ara, nucleotídeos. 100% proteína do 
soro do leite. apresentação: lata de 400grs. 

(reservado cotas) 

PREGOMIN 
PEPTI/ 

DANONE 
96,10 36.037,50 

23 30701 1.000 Lta 

fórmula infantil em pó, alimentação de 
lactentes desde o nascimento, 

hipoalergênica à base de proteína do soro do 
leite extensamente hidrolisada (80 a 90% 

peptídeos e 10 a 20% de aminoácidos livres), 
com adição de prebióticos, ácidos graxos de 

cadeia longa - lcpufas ( dha –
docosahexaenóico e ara – araquidônico) e 

nucleotídeos.  sem sacarose, frutose e 
glúten.  lata com no mínimo 400g. 

APTAMIL 
PEPTI/ 

DANONE 
47,70 47.700,00 
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Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

25 30691 500 Lta 
módulo de fibra alimentar, para alimentação 
enteral com fibras solúveis e insolúveis. lata 

com no mínimo 350g. 

ENTERFIBER/ 
PRODIET 82,20 41.100,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 367/2016 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 229/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 190.571,25 (Cento e noventa mil quinhentos e 
setenta e um reais e vinte e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Suplementos 
Alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde (COM RESERVA DE COTA).   
Empresa: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 30688 1.875 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para 
nutrição oral e/ou enteral, normocalórico, 

norproteico, normolipídico, isento de proteína 
vegetal, lactose e glúten, com sabor. lata com no 

mínimo 400g. 

NESTLÉ 
NUTREN 

1.0 
34,50 64.687,50 

8* 31177 625 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para 
nutrição oral e/ou enteral, normocalórico, 

norproteico, normolipídico, isento de proteína 
vegetal, lactose e glúten, com sabor. lata com no 

mínimo 400g.(reservado cotas) 

NESTLÉ 
NUTREN 

1.0 
34,50 21.562,50 

12 30695 1.125 Lta 

fórmula infantil semi-elementar e hipoalergênica 
para lactentes de 0 a 12 meses, à base de 

proteína do soro extensamente hidrolisada, para 
crianças que apresentem diarréia crônica, 

ressecção intestinal extensa, desnutrição grave, 
alergia ao leite de vaca e/ou soja.  contém 

lcpufas, dha e ara, nucleotídeos. 100% proteína 
do soro do leite. apresentação: lata de 400grs. 

NESTLÉ 
ALFARÉ 92,73 104.321,25 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 368/2016 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 229/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 137.038,00 (Cento e trinta e sete mil trinta e oito 
reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Suplementos 
Alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde (COM RESERVA DE COTA).   
Empresa: PLANETA COMERCIAL LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

14 30696 750 Lta 

fórmula infantil 100% hidrolisada em forma 
de aminoácidos adequada às necessidades de 

crianças desde o nascimento. indicações: 
síndrome do intestino curto e outros 

distúrbios absortivos moderados a graves, 
alergia alimentar (ao leite de vaca, à soja, a 
hidrolisados e a múltiplas proteínas), com 

estado nutricional comprometido. não contém 
glúten. isenta de proteína láctea, lactose, 

galactose, frutose e sacarose. apresentação: 
lata de 400g. 

MEAD 
JOHNSON/ 
PURAMINO 

114,99 86.242,50 

15* 31179 250 Lta 

fórmula infantil 100% hidrolisada em forma 
de aminoácidos adequada às necessidades de 

crianças desde o nascimento. indicações: 
síndrome do intestino curto e outros 

distúrbios absortivos moderados a graves, 
alergia alimentar (ao leite de vaca, à soja, a 
hidrolisados e a múltiplas proteínas), com 

estado nutricional comprometido. não contém 
glúten. isenta de proteína láctea, lactose, 

galactose, frutose e sacarose. apresentação: 
lata de 400g.(reservado cota) 

MEAD 
JOHNSON/ 
PURAMINO 

114,99 28.747,50 

24 30702 400 Lta 

módulo de proteína para dieta oral ou enteral 
em pó. para uso adulto ou pediátrico. 100% 

caseinato de cálcio. fonte protéica de alto valor 
biológico. solúvel em água, apresentando 

excelente digestibilidade, odor e sabor neutro. 
usado em desnutrição protéica, infecção, 

sepse, pacientes queimados ou com câncer. 
sem sabor. lata com no mínimo 200gr. 

NUTRICIUM/ 
BEM VITAL 
CASEINATO 

55,12 22.048,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 369/2016 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 229/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 137.960,00 (Cento e trinta e sete mil novecentos e 
sessenta reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Suplementos 
Alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde (COM RESERVA DE COTA).   
Empresa: ILG COMERCIAL LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

16 30697 1.000 Lta 

fórmula infantil para intolerância à lactose. 
carboidratos (100% maltodextrina).isento de 

lactose. enriquecida com nucleotídeos e lcpufas, 
dha e ara, ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. 

apresentação: lata 400g. 

NAN SL/ 
NESTLÉ 22,00 22.000,00 

17 30698 1.000 Lta 

fórmula infantil para alimentação de lactentes 
desde o nascimento com sintomas de 

regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico. 
possui como agente espessante goma jataí ou 

amido pré gelatinizado de batata ou arroz. 
apresentação: lata de 400g. 

NAN AR/ 
NESTLÉ 10,00 10.000,00 

18 30699 1.800 Lta 

fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 mese. 
com adição de prebióticos 0,4g/100ml à 

0,8g/100ml de gos e fos. enriquecida com 
lcpufas, dha e ara. apresentação: lata 400g. 

NAN 
CONFORT 
1/ NESTLÉ 

9,10 16.380,00 

19 30700 1.500 Lta 

fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses. 
com adição de prebióticos0,4g/100ml à 

0,8g/1oo ml, gos e fos. enriquecida com lcpufas, 
dha e ara. apresentação: lata 400g. 

NAN 
CONFORT 
2/ NESTLÉ 

8,00 12.000,00 

20 30689 1.500 Lta 

fórmula infantil para pacientes pré-maturos e 
baixo peso, adicionado de dha e ara, fonte de 

proteína láctea, acrescido de vitaminas e 
minerais, isento de sacarose e glúten. lata com 

no mínimo 400g. 

PRÉ NAN/ 
NESTLÉ 21,99 32.985,00 

21* 31180 500 Lta 

fórmula infantil para pacientes pré-maturos e 
baixo peso, adicionado de dha e ara, fonte de 

proteína láctea, acrescido de vitaminas e 
minerais, isento de sacarose e glúten. lata com 

no mínimo 400g.(reservado cotas) 

PRÉ NAN/ 
NESTLÉ 21,99 10.995,00 

22 30690 1.200 Lta 
fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses, 
a base de proteína isolada de soja, com dha e 

ara. lata com no mínimo 400g. 

NAN SOY/ 
NESTLÉ 28,00 33.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 370/2016 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 247/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 229.600,00 (duzentos e vinte e nove mil e 
seiscentos reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de conjunto para 
iluminação pública ornamental 150W  com 4500 mm de altura total, 
composto por poste ornamental e luminária ornamental em LED. 
Empresa: ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário Valor Total 

1 40 

Conjunto para iluminação pública ornamental 150W  com 4500 mm de 
altura total, composto por poste ornamental e luminária ornamental em 

LED, poste  fabricado em   aço e alumínio,   poste  com atura total de 5850 
mm e base flangeada para fixação no solo por meio de chumbadores 

fabricados em aço trefilado roscado com tratamento de galvanização a fogo. 
Luminária fabricada em alumínio injetado, devendo o corpo da luminária e 

o sistema de dissipação por meio de aletas formarem uma peça única 
tendo em vista  a importância do sistema de dissipação  de calor para a 
vida útil do conjunto LED. Deve ser apresentado comprovações técnicas 
para o grau de proteção da luminária, de acordo norma técnica vigente, 

para a luminária o grau de proteção mínimo é de  IP 65. A luminária deve 
possuir alojamento para  fonte de corrente constante, a fonte deve ser  do 
tipo chaveada com correção do fator de potencia, tensão de entrada entre 
120  a 275 volts e grau de proteção IP 67 .  Sistema led com 150 watts, 

composto  por interface térmica,  placa de alumínio com circuito impresso 
em cobre com  Leds de base cerâmica,  cada led deve apresentar fluxo 
luminoso médio   de 140 lumens por watt a TJ 25Cº , IRC de 70% e 

temperatura de cor entre 4500k e 5000k. Luminária possui dispositivo de 
controle  de surtos  em separado do controle existente em driver, sistema 
de proteção ativa inteligente  que deve trabalhar em conformidade com os 
parâmetros do driver e da rede, permitindo que  em caso de surtos e picos 
de tensão a luminária seja desligada para que não ocorram prejuízos ao 

equipamento religando automaticamente quando estabilizadas as 
condições da rede. Proteção de surtos de 19,5k. O conjunto de luminária e 
poste deve ter acabamento de pintura eletrostática poliéster polimerizada a 

220ºC  na cor  branca. O modelo citado nesta, respeitadas as 
características de montagem e de aplicação do produto possui vida útil de 
50.000 horas. Luminária com Fluxo luminoso mínimo de 21.000 lumens. 

Projeluz R$ 
5.740,00 

R$ 
229.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 371/2016 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 276/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.910,00 (quatorze mil novecentos e dez reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço 
de manutenção elétrica/eletrônica e mecânica (preventiva e corretiva) em 
máquina de fabricação de leite de soja e em máquina de envase. 
Empresa: MESSIAS VICENTE 77891252904. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de conjunto para 
iluminação pública ornamental 150W  com 4500 mm de altura total, 
composto por poste ornamental e luminária ornamental em LED. 
Empresa: ILUMINADA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário Valor Total 

1 40 

Conjunto para iluminação pública ornamental 150W  com 4500 mm de 
altura total, composto por poste ornamental e luminária ornamental em 

LED, poste  fabricado em   aço e alumínio,   poste  com atura total de 5850 
mm e base flangeada para fixação no solo por meio de chumbadores 

fabricados em aço trefilado roscado com tratamento de galvanização a fogo. 
Luminária fabricada em alumínio injetado, devendo o corpo da luminária e 

o sistema de dissipação por meio de aletas formarem uma peça única 
tendo em vista  a importância do sistema de dissipação  de calor para a 
vida útil do conjunto LED. Deve ser apresentado comprovações técnicas 
para o grau de proteção da luminária, de acordo norma técnica vigente, 

para a luminária o grau de proteção mínimo é de  IP 65. A luminária deve 
possuir alojamento para  fonte de corrente constante, a fonte deve ser  do 
tipo chaveada com correção do fator de potencia, tensão de entrada entre 
120  a 275 volts e grau de proteção IP 67 .  Sistema led com 150 watts, 

composto  por interface térmica,  placa de alumínio com circuito impresso 
em cobre com  Leds de base cerâmica,  cada led deve apresentar fluxo 
luminoso médio   de 140 lumens por watt a TJ 25Cº , IRC de 70% e 

temperatura de cor entre 4500k e 5000k. Luminária possui dispositivo de 
controle  de surtos  em separado do controle existente em driver, sistema 
de proteção ativa inteligente  que deve trabalhar em conformidade com os 
parâmetros do driver e da rede, permitindo que  em caso de surtos e picos 
de tensão a luminária seja desligada para que não ocorram prejuízos ao 

equipamento religando automaticamente quando estabilizadas as 
condições da rede. Proteção de surtos de 19,5k. O conjunto de luminária e 
poste deve ter acabamento de pintura eletrostática poliéster polimerizada a 

220ºC  na cor  branca. O modelo citado nesta, respeitadas as 
características de montagem e de aplicação do produto possui vida útil de 
50.000 horas. Luminária com Fluxo luminoso mínimo de 21.000 lumens. 

Projeluz R$ 
5.740,00 

R$ 
229.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 371/2016 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 276/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.910,00 (quatorze mil novecentos e dez reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para serviço 
de manutenção elétrica/eletrônica e mecânica (preventiva e corretiva) em 
máquina de fabricação de leite de soja e em máquina de envase. 
Empresa: MESSIAS VICENTE 77891252904. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 70 UN 

hora técnica referente a serviço de manutenção elétrica e eletrônica 
(preventiva e corretiva) em máquina de fabricação de leite de soja (vaca 

mecânica) e em máquina de envase de leite de soja, incluindo 
desmontagem, montagem, retirada e instalação no local quanto aos 

seguintes itens: placa de alimentação eletrônica, potenciômetro, aparelho 
sensor, temporizador, controlador de temperatura, etc. 

R$ 
123,00 

R$ 
8.610,00 

2 70 UN 

hora técnica referente a serviço de manutenção mecânica (preventiva e 
corretiva) em máquina de fabricação de leite de soja (vaca mecânica) e em 
máquina de envase de leite de soja, incluindo desmontagem, montagem, 
retirada e instalação no local quanto aos seguintes itens: compressor de 

ar, tanque resfriador, máquina de descascar soja, bomba de resfriamento, 
bomba de pasteurização, bomba de água quente, bomba de água gelada, 

aparelho centrifugador, prensa etc. 

R$ 90,00 R$ 
6.300,0 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 372/2016 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 304/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 85.015,00 (oitenta e cinco mil e quinze reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cargas terra, 
contratação de serviços de carregamento e transporte de terra. 
Empresa: OCHI & VITÓRIO LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 700 UN serviço de pá carregadeira para carregamento de no mínimo 12m³ de 
terra em caminhões R$ 39,50 R$ 

27.650,00 

2 700 UN fornecimento de cargas de terra de no mínimo 12m³ R$ 41,30 R$ 
28.910,00 

3 700 UN serviço de transporte de cargas de terra, com caminhão, no perímetro 
urbano do município de Cianorte, por uma distância de até 10 km R$ 40,65 R$ 

28.455,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 373/2016 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 222/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 104.887,59 (cento e quatro mil oitocentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta e nove centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reparos, manutenção e conservação das diversas 
instalações e setores administrados pela SMEC. 
Empresa: D. A. VANETI SANTOS - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 169 M² metros quadrados de reparo e substituição em beiral de forro de 
madeira 12,33 2.083,77 

2 169 M² metros quadrados de reparo em beiral de laje 13,00 2.197,00 
3 763 M² metros quadrados para aplicação de reboco em paredes e muros 11,86 9.049,18 
4 508 M² metros quadrados de chapisco em paredes e muros 7,32 3.718,56 
5 407 M² metros quadrados para assentamento de lajotas em muros e paredes 28,54 11.615,78 
6 350 M² metros quadrados de reparos e instalações de pisos e azulejos 17,57 6.149,50 
7 763 M² metros quadrados em demolição de calçamento 9,84 7.507,92 

8 339 M² metros quadrados de preparação de terreno e aplicação de calçamento 
desempenado 16,65 5.644,35 

9 381 M² metros quadrados de retirada de rebocos em paredes de alvenaria 7,49 2.853,69 

10 25 M² metros quadrados para reenquadramento de janelas e portas de 
alvenaria 74,65 1.866,25 

11 127 M² metros quadrados em cortes de paredes e pisos para passagem de 
tubulações com envelopamento 11,52 1.463,04 

12 40 M² metros quadrados de reparos em caixas de passagem em alvenaria em 
geral 73,48 2.939,20 

13 212 M² metros quadrados de reparos e substituição de canaletas e coletores 
de água pluvial com retirada e assentamento de grelha 31,90 6.762,80 

14 763 M² metros de retirada de telhas e ripamento para colocação de manta 
térmica. 18,46 14.084,98 

15 42 UN instalações completas de portas com batentes de madeira. 151,00 6.342,00 
16 85 UN m² de instalações de grades e portões metálicos. 50,29 4.274,65 
17 908 M² metros quadrados de substituição de telhas de amianto ou barro 17,99 16.334,92 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 374/2016 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 306/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.419,90 (quatorze mil quatrocentos e dezenove 
reais e noventa centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para a Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Valor Homologado: R$ 104.887,59 (cento e quatro mil oitocentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta e nove centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reparos, manutenção e conservação das diversas 
instalações e setores administrados pela SMEC. 
Empresa: D. A. VANETI SANTOS - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 169 M² metros quadrados de reparo e substituição em beiral de forro de 
madeira 12,33 2.083,77 

2 169 M² metros quadrados de reparo em beiral de laje 13,00 2.197,00 
3 763 M² metros quadrados para aplicação de reboco em paredes e muros 11,86 9.049,18 
4 508 M² metros quadrados de chapisco em paredes e muros 7,32 3.718,56 
5 407 M² metros quadrados para assentamento de lajotas em muros e paredes 28,54 11.615,78 
6 350 M² metros quadrados de reparos e instalações de pisos e azulejos 17,57 6.149,50 
7 763 M² metros quadrados em demolição de calçamento 9,84 7.507,92 

8 339 M² metros quadrados de preparação de terreno e aplicação de calçamento 
desempenado 16,65 5.644,35 

9 381 M² metros quadrados de retirada de rebocos em paredes de alvenaria 7,49 2.853,69 

10 25 M² metros quadrados para reenquadramento de janelas e portas de 
alvenaria 74,65 1.866,25 

11 127 M² metros quadrados em cortes de paredes e pisos para passagem de 
tubulações com envelopamento 11,52 1.463,04 

12 40 M² metros quadrados de reparos em caixas de passagem em alvenaria em 
geral 73,48 2.939,20 

13 212 M² metros quadrados de reparos e substituição de canaletas e coletores 
de água pluvial com retirada e assentamento de grelha 31,90 6.762,80 

14 763 M² metros de retirada de telhas e ripamento para colocação de manta 
térmica. 18,46 14.084,98 

15 42 UN instalações completas de portas com batentes de madeira. 151,00 6.342,00 
16 85 UN m² de instalações de grades e portões metálicos. 50,29 4.274,65 
17 908 M² metros quadrados de substituição de telhas de amianto ou barro 17,99 16.334,92 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 374/2016 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 306/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.419,90 (quatorze mil quatrocentos e dezenove 
reais e noventa centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para a Secretaria de Serviços Municipais. 
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 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 40 Pct 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. 
embalagem de 5kg em polietileno, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas 
e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. 

D’OURO 7,11 284,40 

2 40 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 
produto obtido através da tostagem das folhas e talos de 

erva mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 
CHÁ CHÁ 3,00 120,00 

3 180 Pct 

café torrado e moído, pacote com 500g, de 1ª qualidade, 
com selo de pureza da abic, identificação de lote e validade 
na embalagem, prazo de validade correspondente a 75% do 

prazo de fabricação. pacote. 

CANÇÃO 6,80 1.224,00 

4 20 UN 

margarina vegetal com sal. emabalagem pote c/ 01 kg. com 
identificação do produto, identificação do fabricante, data 
de fabricação, com validade e de acordo com as normas e/ 
ou resoluções da anvisa/ms. o produto deverá ter registro 
no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. 1ª 

PRIME 4,70 94,00 

5 1.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas 
por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato 

uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 
KIPÃO 9,34 9.340,00 

6 25 UN 

doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite 
pasteurizado, padronizado e/ou leite em pó reconstituído, 
açúcar, enzima, betagalactosidade e conservador: sorbato 

de potássio. não contém glúten. 

CIAFRIOS 2,30 57,50 

7 200 Kg kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às 
normas de saúde pública e agricultura. PERDIGÃO 16,50 3.300,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 375/2016 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 271/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 10.359,50 (Dez mil trezentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de recargas de extintores e 
correlatos para a SMEC. 
Empresa: CARNICELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário  

R$ 
Valor Total 

R$ 
1 217 UN recarga de extintor pqs bc 04 kg EXTINTORES EXTIN 13,00 2.821,00 
2 68 UN recarga de extintor pqs bc 6 kg EXTINTORES EXTIN 14,00 952,00 
3 5 UN recarga de extintor pqs bc 8 kg EXTINTORES EXTIN 14,00 70,00 
4 1 UN recarga de extintor pqs bc 12 kg EXTINTORES EXTIN 45,00 45,00 
5 3 UN recarga de extintor co2 04 kg EXTINTORES EXTIN 45,00 135,00 
6 43 UN recarga de extintor co2 06 kg EXTINTORES EXTIN 53,00 2.279,00 
7 89 UN recarga de extintor ap 10 lts EXTINTORES EXTIN 15,00 1.335,00 
8 57 UN recarga de extintor pqs abc 04 kg EXTINTORES EXTIN 36,00 2.052,00 
9 22 UN recarga de extintor pqs  abc 06 kg EXTINTORES EXTIN 19,00 418,00 
10 55 UN manômetro para extintor - bar 0-20 NACHA 2,00 110,00 
11 15 UN mangueira para extintor de pqs MANG. FLEX 5,50 82,50 
12 3 UN mangueira para extintor de co² de 700mm MANG. FLEX 20,00 60,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 376/2016 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 303/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 49.553,10 (quarenta e nove mil quinhentos e 
cinquenta e três reais e dez centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de chapa de gesso, 
emenda PVC e forro PVC para a Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ESCAME E ESCAME 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 1.100 M² metro quadrado de forro de pvc 200mm x 8 mm BELKA 9,70 10.670,00 

2 850 Mt metro de acabamento tipo moldura para forro 
pvc BELKA 2,00 1.700,00 

3 180 UN emenda em pvc, barra com 6,00m BELKA 3,90 702,00 
4 350 UN placa de gesso 1,20 x 1,80. PLACO 33,50 11.725,00 
5 60 UN perfilado guia 70x3000 MULTIPERFIL 12,26 735,60 
6 175 UN perfilado montante 70x3000 MULTIPERFIL 15,78 2.761,50 
7 35 UN massa dry wall 30kg DRYBOX 63,00 2.205,00 
8 15 UN fita para junta de papel MULTIPLA 21,00 315,00 
9 200 UN perfilado f-350 x 3000 SIRIUS 11,77 2.354,00 
10 90 UN perfilado tabica 3000 SIRIUS 12,00 1.080,00 
11 1.100 UN perfil z 3000 ESPAFER 3,00 3.300,00 
12 110 UN painel divisoria 2,11 x 1,20 x 35 EUCATEX 89,50 9.845,00 
13 90 UN perfil u 3000 EUCATEX 9,00 810,00 
14 90 UN perfil h 3000 EUCATEX 15,00 1.350,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 377/2016 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 300/2016, homologado 
em 13/09/2016. 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 40 Pct 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. 
embalagem de 5kg em polietileno, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas 
e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. 

D’OURO 7,11 284,40 

2 40 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 
produto obtido através da tostagem das folhas e talos de 

erva mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 
CHÁ CHÁ 3,00 120,00 

3 180 Pct 

café torrado e moído, pacote com 500g, de 1ª qualidade, 
com selo de pureza da abic, identificação de lote e validade 
na embalagem, prazo de validade correspondente a 75% do 

prazo de fabricação. pacote. 

CANÇÃO 6,80 1.224,00 

4 20 UN 

margarina vegetal com sal. emabalagem pote c/ 01 kg. com 
identificação do produto, identificação do fabricante, data 
de fabricação, com validade e de acordo com as normas e/ 
ou resoluções da anvisa/ms. o produto deverá ter registro 
no ministério da agricultura e/ ou ministério da saúde. 1ª 

PRIME 4,70 94,00 

5 1.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas 
por unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato 

uniformes, produzidos no mesmo dia da entrega. 
KIPÃO 9,34 9.340,00 

6 25 UN 

doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite 
pasteurizado, padronizado e/ou leite em pó reconstituído, 
açúcar, enzima, betagalactosidade e conservador: sorbato 

de potássio. não contém glúten. 

CIAFRIOS 2,30 57,50 

7 200 Kg kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às 
normas de saúde pública e agricultura. PERDIGÃO 16,50 3.300,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 375/2016 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 271/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 10.359,50 (Dez mil trezentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de recargas de extintores e 
correlatos para a SMEC. 
Empresa: CARNICELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário  

R$ 
Valor Total 

R$ 
1 217 UN recarga de extintor pqs bc 04 kg EXTINTORES EXTIN 13,00 2.821,00 
2 68 UN recarga de extintor pqs bc 6 kg EXTINTORES EXTIN 14,00 952,00 
3 5 UN recarga de extintor pqs bc 8 kg EXTINTORES EXTIN 14,00 70,00 
4 1 UN recarga de extintor pqs bc 12 kg EXTINTORES EXTIN 45,00 45,00 
5 3 UN recarga de extintor co2 04 kg EXTINTORES EXTIN 45,00 135,00 
6 43 UN recarga de extintor co2 06 kg EXTINTORES EXTIN 53,00 2.279,00 
7 89 UN recarga de extintor ap 10 lts EXTINTORES EXTIN 15,00 1.335,00 
8 57 UN recarga de extintor pqs abc 04 kg EXTINTORES EXTIN 36,00 2.052,00 
9 22 UN recarga de extintor pqs  abc 06 kg EXTINTORES EXTIN 19,00 418,00 
10 55 UN manômetro para extintor - bar 0-20 NACHA 2,00 110,00 
11 15 UN mangueira para extintor de pqs MANG. FLEX 5,50 82,50 
12 3 UN mangueira para extintor de co² de 700mm MANG. FLEX 20,00 60,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 376/2016 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 303/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 49.553,10 (quarenta e nove mil quinhentos e 
cinquenta e três reais e dez centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de chapa de gesso, 
emenda PVC e forro PVC para a Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ESCAME E ESCAME 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 1.100 M² metro quadrado de forro de pvc 200mm x 8 mm BELKA 9,70 10.670,00 

2 850 Mt metro de acabamento tipo moldura para forro 
pvc BELKA 2,00 1.700,00 

3 180 UN emenda em pvc, barra com 6,00m BELKA 3,90 702,00 
4 350 UN placa de gesso 1,20 x 1,80. PLACO 33,50 11.725,00 
5 60 UN perfilado guia 70x3000 MULTIPERFIL 12,26 735,60 
6 175 UN perfilado montante 70x3000 MULTIPERFIL 15,78 2.761,50 
7 35 UN massa dry wall 30kg DRYBOX 63,00 2.205,00 
8 15 UN fita para junta de papel MULTIPLA 21,00 315,00 
9 200 UN perfilado f-350 x 3000 SIRIUS 11,77 2.354,00 
10 90 UN perfilado tabica 3000 SIRIUS 12,00 1.080,00 
11 1.100 UN perfil z 3000 ESPAFER 3,00 3.300,00 
12 110 UN painel divisoria 2,11 x 1,20 x 35 EUCATEX 89,50 9.845,00 
13 90 UN perfil u 3000 EUCATEX 9,00 810,00 
14 90 UN perfil h 3000 EUCATEX 15,00 1.350,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 377/2016 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 300/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 376/2016 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 303/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 49.553,10 (quarenta e nove mil quinhentos e 
cinquenta e três reais e dez centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de chapa de gesso, 
emenda PVC e forro PVC para a Secretaria de Serviços Municipais. 
Empresa: ESCAME E ESCAME 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 1.100 M² metro quadrado de forro de pvc 200mm x 8 mm BELKA 9,70 10.670,00 

2 850 Mt metro de acabamento tipo moldura para forro 
pvc BELKA 2,00 1.700,00 

3 180 UN emenda em pvc, barra com 6,00m BELKA 3,90 702,00 
4 350 UN placa de gesso 1,20 x 1,80. PLACO 33,50 11.725,00 
5 60 UN perfilado guia 70x3000 MULTIPERFIL 12,26 735,60 
6 175 UN perfilado montante 70x3000 MULTIPERFIL 15,78 2.761,50 
7 35 UN massa dry wall 30kg DRYBOX 63,00 2.205,00 
8 15 UN fita para junta de papel MULTIPLA 21,00 315,00 
9 200 UN perfilado f-350 x 3000 SIRIUS 11,77 2.354,00 
10 90 UN perfilado tabica 3000 SIRIUS 12,00 1.080,00 
11 1.100 UN perfil z 3000 ESPAFER 3,00 3.300,00 
12 110 UN painel divisoria 2,11 x 1,20 x 35 EUCATEX 89,50 9.845,00 
13 90 UN perfil u 3000 EUCATEX 9,00 810,00 
14 90 UN perfil h 3000 EUCATEX 15,00 1.350,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 377/2016 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 300/2016, homologado 
em 13/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 61.975,00 (sessenta e um mil novecentos e setenta 
e cinco reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de metros quadrados de 
granito cinza para a manutenção e conservação das diversas instalações e 
setores da SMEC. 
Empresa: GRAN MARMORE INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MARMORES LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 250 M2 
metro quadrado de granito cinza com espessura de 2 cm, para 
montagem de divisória de banheiro e bancada de lavatório com 

aparadores e/ou trocadores, valor da instalação incluso 
R$ 247,90 R$ 

61.975,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1306/2016 - 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 Laine Assessoria e Treinamento Ltda Me, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Jo´se Custódio de 
Oliveira 704, na cidade de Campo Mourão, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.245.733/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 358/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para apresentação de espetáculo artístico co-
memorativo às festividades natalinas. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Novembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1367/2016 - 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 BELUCO METALURGICA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1451, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3631-5225, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.041.889/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 291/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para serviço de recuperação e reparos em 
abrigos com estrutura metálica para usuários de transporte coletivo bem como 
obtenção de materiais para realização dos serviços.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
45.022,41 (Quarenta e cinco mil vinte e dois reais e quarenta e um centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Dezembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
358/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 492/2016, concernente a 
Contratação de empresa para apresentação de espetáculo artístico comemorativo 
às festividades natalinas.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa Laine Assessoria e 
Treinamento Ltda Me como vencedora do item 01 no valor total de R$ 9.450,00 
(nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de novembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 1172/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28.08.91 do Plano 
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município 
de Cianorte,
  RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, o servidor municipal abaixo relacio-
nado, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence 
na sua carreira, a partir de 01 de dezembro de 2016.

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

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 032/2016-SE/CMS.

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

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 033/2016. 
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião ordinária 
realizada em 22 de novembro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas pela 
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 de 
02/06/15.
Resolve:
Art.1º - Baixar a presente resolução, tendo em vista a apresentação pelo Depar-
tamento do Sistema Municipal de Direção de Controle, Regulação, Avaliação e 
Auditoria do Município de Cianorte, para conhecimento do Conselho Municipal 
de Saúde, da elaboração do SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA, PRO-
GRAMA MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE e PLANO 
ANUAL DE ATIVIDADE DE AUDITORIA.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 06 de dezembro de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Div. de Recursos Humanos

 

 

 
NOME GRAU DE 

VENCIMENTO 
MATRÍCULA 

Celso Lino Alves G - 60 1329-3 
 

 
   

  

Secretaria de Saúde
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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 208/16

Cancela Restos a Pagar que especifica, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando o Parecer n.º 2.098/2016, de 08 de Dezembro de 
2.016, da Procuradoria Jurídica do Município de Cianorte, 

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Ficam cancelados os restos a pagar oriundos do saldo do 
empenho abaixo indicado:

Art. 2º. Fica a Divisão de Contabilidade autorizada a efetuar os lançamentos 
contábeis objetivando a exclusão do empenho relacionado no artigo anterior do 
passivo financeiro do Município.
 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 08 de Dezembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL 

D E C R E T O  Nº 211/2016
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando as disposições da Lei Municipal nº. 2.748/2006, de 10 de outubro 
de 2006;
Considerando as disposições do Decreto Municipal n° 097/2014;
Considerando o parecer da Secretaria de Desenvolvimento Municipal;
D  E  C  R  E  T  A:
Art. 1º. Fica liberado da caução o lote abaixo indicado, localizado no loteamento 
cuja denominação é “Residencial Jardim Botânico”, dado como garantia da exe-
cução das obras e serviços de infraestrutura constante do cronograma físico-fi-
nanceiro deste loteamento, conforme art. 3° do Decreto Municipal nº 097/2014:

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 9 de dezembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 210/2016
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando as disposições da Lei Municipal nº. 2.748/2006, de 10 de outubro 
de 2006;
Considerando as disposições do Decreto Municipal n° 080/2008;
Considerando o parecer da Secretaria de Desenvolvimento Municipal;

D  E  C  R  E  T  A:
Art. 1º. Ficam liberados da caução os lotes abaixo indicados, localizados no 
loteamento cuja denominação é “Residencial Parque das Nações”, dado como 
garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura constante do crono-
grama físico-financeiro deste loteamento, conforme art. 3° do Decreto Munici-
pal nº 080/2008:

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 9 de dezembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 209/16
Cancela Restos a Pagar que especifica, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando o Parecer Técnico Contábil firmado pelo senhor Chefe 
da Divisão de Contabilidade;

 

 
Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR 

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

 
Número do Empenho Forma de 

Cancelamento 
Valor (em reais – 

R$) 
Credor 

1765/2014 Total  300,00 Auto Socorro Dragão II 
Ltda. - ME 

 
  
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
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ESTADO DO PARANÁ 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 

  
C e n t r o  C ív ic o  E d n o  G u im a r ã e s ,  n º  1 0 0  –  C E P  8 7 2 0 0 - 1 2 7  –  C i a n o r t e  –  P R  
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Quadra Lote 

24 15 
24 16 
24 17 

 

 Considerando, ainda, o Relatório Circunstanciado firmado pela sen-
hora Secretária Municipal de Finanças; e
 Considerando, finalmente, o Parecer Jurídico n.º 2.105/2016, de 09 
de Dezembro de 2.016, da Procuradoria Jurídica do Município de Cianorte,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Ficam cancelados os restos a pagar oriundos dos saldos do 
empenho abaixo indicado:

Art. 2º. Fica a Divisão de Contabilidade autorizada a efetuar os lançamentos 
contábeis objetivando a exclusão dos empenhos relacionados no artigo anterior 
do passivo financeiro do Município.
 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 07 de Dezembro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL 
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