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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 909/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 53/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e 
correlatos para atender as Secretarias, Divisões e demais órgãos da Prefeitura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 4.064,00 
(Quatro mil e sessenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de julho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 911/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  CIADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 224, 
lote B96A, CEP 87.209-400, telefone (44) 3631-5840, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.007.279/0001-08.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 67/2017.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção mecânica, elétrica, funilaria e lubrificação para as Am-
bulâncias, Vans, Micro-ônibus e Veículos leves da Secretaria Municipal de Saú-

de e Secretaria Municipal de Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
142.365,76 (Cento e quarenta e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e 
setenta e seis centavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de julho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
54/2017, de 03 de maio de 2017, no uso de suas atribuições legais publica o 
resultado do julgamento das propostas de preço, concernente ao Edital de Li-
citação nº 013/2017, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
DEZ FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES NO MU-
NICÍPIO DE CIANORTE.
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço da empresa participante 
do certame:
Razão Social    Valor da proposta:
CONSTRUTORA LAGUILO LTDA  209.037,88
Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, 
conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/1993, para apresen-
tar recurso contra a decisão da comissão. 
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de julho de 2017.

Marcos Alberto Valério
Presidente

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 
148/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 207/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para execução de serviços 
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de manutenção e reparos no prédio da UEM.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: CRISTIANO JOSÉ 
DE OLIVEIRA - ME como vencedora dos itens 01-03-05-07-09 no valor total 
de R$ 8.574,00 (Oito mil quinhentos e setenta e quatro reais); e, A.R. BAHIA 
EIRELI - ME como vencedora dos itens 02-04-06-08-10-11 no valor total de R$ 
33.048,00 (Trinta e três mil quarenta e oito reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de julho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 235/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este 
Município mediante Pregão Presencial sob nº 148/2017, homologado em 
20/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 8.574,00 (Oito mil quinhentos e setenta e quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para execução de 
serviços de manutenção e reparos no prédio da UEM.  
Empresa: CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA - 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 35 UN retirada e instalação de portas de madeira com instalação de fechadura e 
dobradiças. 59,00 2.065,00 

3 30 UN substituição ou instalação de torneiras, valvulas, sifão e engates 19,90 597,00 
5 200 M² reparos em calçamento de concreto. 14,90 2.980,00 
7 80 UN instalação ou substituição de tomadas, interruptores, soquetes e plafons. 11,90 952,00 
9 200 UN substituição de lampadas fluorescentes e incandescentes. 9,90 1.980,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de julho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 411/2016 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 345/2016, homologado em 
27/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 15.740,00 (quinze mil e setecentos e quarenta reais). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de carimbos para uso das 
secretarias e divisões da Administração em geral. 
Empresa: INCACIAL – CARIMBOS E CRACHAS 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 80 UN carimbos automáticos 20 - 37x13 mm.  20,00 1.600,00 
2 80 UN carimbos automáticos 30 - 45x16 mm.  40,00 3.200,00 
3 60 UN carimbos automáticos 40 - 57x21 mm.  46,00 2.760,00 
4 50 UN carimbos automáticos 50 - 67x28 mm.  55,00 2.750,00 
5 20 UN carimbos automáticos 60 - 74x35 mm.  70,00 1.400,00 
6 20 UN carimbos automáticos r30 - 28x28 mm.  56,00 1.120,00 
7 30 UN carimbos de madeira 48x10 mm.  10,00 300,00 
8 30 UN carimbos de madeira 63x10 mm.  12,00 360,00 
9 30 UN carimbos de madeira 63x13 mm.  15,00 450,00 
10 30 UN carimbos de madeira 63x37 mm.  20,00 600,00 
11 30 UN carimbos de madeira 58x10 mm.  10,00 300,00 

12 20 UN carimbo datador, fita comum, 9 dígitos de 
5mm (ex. 01 jan 2014).  

 20,00 400,00 

13 50 UN refil de tinta para carimbo automático.   10,00 500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de outubro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 412/2016 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 329/2016, homologado em 
27/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 90.024,85 (Noventa Mil, Vinte e Quatro Reais e 
Oitenta e Cinco Centavos). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de gêneros alimentícios, 
material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e, 
material de higiene para a Secretaria de Bem Estar Social. 
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$ 

1 690 Un 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po, energizado com 9 
vitaminas. produto de primeira linha, acondicionado em embalagem 

atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro de leite em po, 
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma imitacao de baunilha, 

vitaminas e sal. 

Jandaia 2,73 1.883,70 

 
3 790 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 9,93 7.844,70 

5 400 Un 
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 5,13 2.052,00 

8 200 Un azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. Ting 6,34 1.268,00 

9 210 Un 

bala sabor iogurte, pacote com 700gr. ingredientes: xarope de glucose, 
açúcar, gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido cítrico, 
estabilizante lecitina de soja, aromas artificiais de morango, iogurte, toffe 

e framboesa; aromas idênticos ao natural de maça verde e abacaxi; 
aroma natural de menta, corantes artificiais vermelho 40, amarelo 

tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante; corante natural caramelo. 
não contem glúten. 

Zaza 6,24 1.310,40 

10 200 Un 

pirulitos sortidos com recheio mastigável, embalagem de 600gr com 50 
unidades. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, gordura vegetal, amido 
de milho, aromatizantes artificiais, acidulante acido cítrico, estabilizante 
lecitina de soja, corante inorgânico dióxido de titânio (titanium dioxide, 

eec e-171) corante natural cúrcuma (eec e-100), corantes artificiais 
(vermelho 40, azul brilhante) (red # 40, bleu # 1, eec e-129, e-133). não 

contem glúten 

Baboon 5,34 1.068,00 

11 350 Pct 

farinha pronta temperada 500g. ingredientes: farinha de milho, óleo 
vegetal de palma, cebola, alho, sal, pimenta vermelha, cebolinha verde, 

colorífico ( farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo 
vegetal de soja e corante natural urucum), pimenta-do-reino preta, 

cominho, realçador de sabor glutamato monossódico e aromatizante. 

Do Zé 2,79 976,50 

15 20 Un caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, 
contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. Trio 26,28 525,60 

17 200 Un bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, devendo 
conter na embalagem prazo de validade e data de fabricação.     Ki Pão 7,08 1.416,00 

19 700 Un 

biscoito waffer recheado, embalagem de 140g. diversos sabores. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, óleo de soja, leite desnatado 
em pó, sal, estabilizante lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato 

de sódio, corante caramelo, aromatizante, acidulante ácido cítrico. contem 
glúten, pode conter  traços de ovos, amemdoim e nozes. 

Bauducco 1,39 973,00 

20 800 Un 

pacotes de 360gr de biscoito salgado cracker, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico (vitamina b9), gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, 
extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio (ins 503ii), 

pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) e bicarbonato de sódio (ins500ii), 
emulsificante lecitina de soja (ins 322), melhoradores de farinha: 

metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i). pode conter 
traços de leite e gergelim. 

Festiva 2,68 2.144,00 

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 412/2016 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 329/2016, homologado em 
27/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 90.024,85 (Noventa Mil, Vinte e Quatro Reais e 
Oitenta e Cinco Centavos). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de gêneros alimentícios, 
material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e, 
material de higiene para a Secretaria de Bem Estar Social. 
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$ 

1 690 Un 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po, energizado com 9 
vitaminas. produto de primeira linha, acondicionado em embalagem 

atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro de leite em po, 
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma imitacao de baunilha, 

vitaminas e sal. 

Jandaia 2,73 1.883,70 

 
3 790 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 9,93 7.844,70 

5 400 Un 
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 5,13 2.052,00 

8 200 Un azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. Ting 6,34 1.268,00 

9 210 Un 

bala sabor iogurte, pacote com 700gr. ingredientes: xarope de glucose, 
açúcar, gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido cítrico, 
estabilizante lecitina de soja, aromas artificiais de morango, iogurte, toffe 

e framboesa; aromas idênticos ao natural de maça verde e abacaxi; 
aroma natural de menta, corantes artificiais vermelho 40, amarelo 

tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante; corante natural caramelo. 
não contem glúten. 

Zaza 6,24 1.310,40 

10 200 Un 

pirulitos sortidos com recheio mastigável, embalagem de 600gr com 50 
unidades. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, gordura vegetal, amido 
de milho, aromatizantes artificiais, acidulante acido cítrico, estabilizante 
lecitina de soja, corante inorgânico dióxido de titânio (titanium dioxide, 

eec e-171) corante natural cúrcuma (eec e-100), corantes artificiais 
(vermelho 40, azul brilhante) (red # 40, bleu # 1, eec e-129, e-133). não 

contem glúten 

Baboon 5,34 1.068,00 

11 350 Pct 

farinha pronta temperada 500g. ingredientes: farinha de milho, óleo 
vegetal de palma, cebola, alho, sal, pimenta vermelha, cebolinha verde, 

colorífico ( farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, óleo 
vegetal de soja e corante natural urucum), pimenta-do-reino preta, 

cominho, realçador de sabor glutamato monossódico e aromatizante. 

Do Zé 2,79 976,50 

15 20 Un caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, 
contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. Trio 26,28 525,60 

17 200 Un bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, devendo 
conter na embalagem prazo de validade e data de fabricação.     Ki Pão 7,08 1.416,00 

19 700 Un 

biscoito waffer recheado, embalagem de 140g. diversos sabores. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, óleo de soja, leite desnatado 
em pó, sal, estabilizante lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato 

de sódio, corante caramelo, aromatizante, acidulante ácido cítrico. contem 
glúten, pode conter  traços de ovos, amemdoim e nozes. 

Bauducco 1,39 973,00 

20 800 Un 

pacotes de 360gr de biscoito salgado cracker, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico (vitamina b9), gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, 
extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio (ins 503ii), 

pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) e bicarbonato de sódio (ins500ii), 
emulsificante lecitina de soja (ins 322), melhoradores de farinha: 

metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i). pode conter 
traços de leite e gergelim. 

Festiva 2,68 2.144,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

21 700 Un 

pacotes de 370gr. de biscoito doce, acondicionado em embalagem dupla. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 

açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico 
(bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), melhorador de farinha 
(metabissulfito de sódio) estabilizante (lecitina de soja), aromatizante 
artificial, antioxidante (ácido cítrico). contém glutén. otima qualidade. 

Festiva 2,28 1.596,00 

22 350 Un 

biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, 

fermentos químicos fosfato mono cálcio e bicarbonato de sódio e amônio e 
melhorador de farinha: enzima protease. pode conter traços de soja e 

leite. contem gluten 

Pit Stop 2,58 903,00 

24 20 Un pacote de amendoim sem casca, 1 kg. Pinduca 15,75 315,00 

32 40 Un caixa de chiclete, sabor tutti-frutti, com 60 unidades, cada chiclete contém 
6 gr. Gang 5,81 232,40 

35 300 Un leite fermentado desnatado adoçado com lactobacilos vivos paracasei e 
fonte de zinco, embalagem com 450gr. Real 3,97 1.191,00 

38 270 Un bandeja de iogurte, com 6 unidades, 540g sabores variados. Unibaby 2,84 766,80 
39 15 Un caixa de doce suspiro, contendo 50 unidades cada Nutribon 14,85 222,75 
40 15 Un caixa de doce maria mole, contendo 50 unidades cada Saborita 14,85 222,75 
41 15 Un caixa de doce de abóbora, contendo 50 unidades cada Saborita 14,98 224,70 
44 15 Un pacote de paçoca caseira com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada Saborita 14,19 212,85 

45 15 Un caixa contendo canudo frito com recheio de doce de leite, com 50 
unidades. Saborita 13,69 205,35 

46 15 Un pacote de doce teta de nega, contendo 50 unidades cada Saborita 14,27 214,05 
47 710 Un café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr Canção 6,33 4.494,30 

48 230 Un pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto de sodio), iodato 
de potassio, anti-umectante, auui, conforme legislacao vigente União 0,91 209,30 

49 120 Un 

caixa de 63 gramas de caldo de carne, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, salsa, alecrim, louro, extrato de carne, 
cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçadores de 

sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e 
corante 

Magi 1,14 136,80 

50 120 Un 

caixa de 63 gramas de caldo de galinha, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, cúrcuma, alho, salsa, carne de galinha, 

pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural cúrcuma e caramelo 

iii. contém glúten. 1ª qualidade 

Magi 1,14 136,80 

51 70 Un 
catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, sal, 
cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma xantana, acidulante 

ácido lático, conservador sorbato de potássio e aromatizantes. não contem 
glúten 

Sabore 2,75 192,50 

56 430 Un caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. Mococa 1,39 597,70 

57 200 Un 
doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite 

pasteurizado padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, coco 
ralado, enzima betagalactosidase e conservador: sorbato de potássio. não 

contem glúten. 

Triângulo 4,34 868,00 

58 90 Un 

doce de leite com morango, pote de 400gr. ingredientes: leite 
pasteurizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, preparado de 

morango (morango, açúcar, água, aroma idêntico ao natural de morango, 
espessante, carragena, corante natural carmim de cochonilha, corante 

artificial vermelho 40, corante artificial vermelho ponceau 4r, conservador: 
sorbato de potassio e acidulante: ácido cítrico), enzima betagalactosidase, 
corante natural carmim de cochonilha e conservador: sorbato de potássio. 

Ciafrios 3,98 358,20 

59 50 Un geléia de morango, pote com 230 gramas. Predileta 4,44 222,00 
60 50 Un geléia de goiaba, pote com 230 gramas. Predileta 4,44 222,00 

65 30 Un galões com 20 litros de água mineral sem gás, com validade mínima de 02 
meses. Cristal 14,00 420,00 

66 200 Un 
água mineral, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal que apresente 
laudo de análise do órgão competente, entregues em embalagens de 

500ml tipo pet. a embalagem deverá conter especificado o local de origem 
do produto, peso, data de embalagem e data de validade. 

Cristal 0,94 188,00 

67 230 Un pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido 
folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. Primor 9,34 2.148,20 

68 210 Un 
pote de fermento em po quimico. 250 gramas,ingredientes: amido de 

milho ou fecula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio e 
carbonato de calcio. primeira qualidade. com prazo de validade minima de 

06 meses. 

Royal 4,34 911,40 

72 2600 Lt 
leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, acondicionado em 
embalagem plástica de 1ª qualidade, o produto deverá ter validade não 

inferior a 03 (três) dias. 
Lactonorte 2,99 7.774,00 

74 200 Un pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr Bertoline 1,62 324,00 

77 160 Un 
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. 

Bertoline 1,68 268,80 

80 100 Un 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto 
proveniente de graos sadios de milho nao danificados por insetos ou 
fungos e em bom estado de conservacao. a embalagem deve estar 

intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno transparente e 
bem vedado. prazo de validade: minimo de 6 meses. data de fabricacao: 

maxima de 30 dias. 

Amafil 2,25 225,00 

85 130 Un embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: 
fermentado acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. Crevelin 1,58 205,40 

86 180 Un 
tempero pronto para carnes, legumes e arroz, embalagem de 60 g com 12 

saches. ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, 
condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor 

glutamato monossódico e inosinato dissódico. sem glúten. 

Zaeli 2,50 450,00 

88 160 Un pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado Seleti 1,76 281,60 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

96 130 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. 

Bela Vista 4,78 621,40 

97 100 Kg 
pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo de 
primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação.  

Bela Vista 5,99 599,00 

99 325 Un quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. Bela Vista 1,98 643,50 

101 200 Kg 

mandioca - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico de polietileno 
transparente, tipo branca/amarela, de primeira qualidade, raízes grandes, 
no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor próprio da espécie, 
uniforme, fresca, sem casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não 

fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos 
aderente à superfície externa e isenta de umiade, de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Luciane 2,99 598,00 

103 240 Un 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes e deverão estar em conformidade com os itens 17 e 
18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

Bela Vista 2,48 595,20 

104 90 Kg 

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. 

Bela Vista 4,19 377,10 

105 335 Kg 
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. 

Bela Vista 1,14 381,90 

106 400 Un maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada- kg Bela Vista 6,79 2.716,00 
107 50 Un quilo(s) de pêra, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada. Bela Vista 7,99 399,50 

113 470 Kg 
kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor e 

tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas. 

Bela Vista 6,99 3.285,30 

116 325 Un quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no ministerio 
da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Friela 9,68 3.146,00 

118 335 Un quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Italac 19,76 6.619,60 

119 120 Un 
quilos de merluza embalado e congelado, suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação, embalagem deve conter 

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

Dusnei 15,66 1.879,20 

124 180 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada em veículo refrigerado ou 
caixas de isopor conforme legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

Oceânica 9,97 1.794,60 

125 240 Un carne suína pernil, carne de 1ª qualidade. conforme registro no m.a.p.a. e 
s.i.f.- por kg Cezar 8,87 2.128,80 

126 300 Kg 
quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 
transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

Cezar 17,85 5.355,00 

129 400 Un 
quilos de lingüica calabresa, 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. 

Marba 10,93 4.372,00 

130 260 Un 
quilos de carne de frango, peito, 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. 

Nati 6,98 1.814,80 

134 70 Un 
massa pronta para pizza com 2 unidades, totalizando 400 gramas. 

ingredientes: semolina de trigo, gordura animal, fermento, sal, 
conservante propionto de cálcio e sorbato de potássio açúcar, melhorador 

de farinha e cisteína monoidratada. contém. contém glúten. 
Vó Neuza 5,37 375,90 

141 800 Un 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. 

embalagem contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e 
vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 

Huber 4,54 3.632,00 

153 30 Cx palito de madeira - formato roliço, para higiene dental, medindo 6cm de 
comprimento, caixa com 100 unidades. Theoto 0,35 10,50 

160 20 Un 
mamadeira com capacidade de armazenamento de 240ml, adaptada para 

o bico super,  semelhante aos seios da mãe em látex.  extremas 
facilidades para a higienização livre de bisfenol a. com selo do inmetro 

Pepeta 11,84 236,80 

165 30 Un bastonete, caixa com  c/ 75 unidades, antigerme, com algodão 100% 
puro, hastes flexíveis e inquebráveis Isababy 1,34 40,20 

TOTAL GERAL DE R$ 90.024,85  

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

96 130 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. 

Bela Vista 4,78 621,40 

97 100 Kg 
pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo de 
primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação uniformes, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e suas condições 
deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação.  

Bela Vista 5,99 599,00 

99 325 Un quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. Bela Vista 1,98 643,50 

101 200 Kg 

mandioca - pacote com 1 quilo, embalada em saco plástico de polietileno 
transparente, tipo branca/amarela, de primeira qualidade, raízes grandes, 
no grau normal de evolução no tamanho, sabor e cor próprio da espécie, 
uniforme, fresca, sem casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não 

fibrosa, livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos 
aderente à superfície externa e isenta de umiade, de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Luciane 2,99 598,00 

103 240 Un 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras, 

perfurações e cortes e deverão estar em conformidade com os itens 17 e 
18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99 

Bela Vista 2,48 595,20 

104 90 Kg 

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. 

Bela Vista 4,19 377,10 

105 335 Kg 
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. 

Bela Vista 1,14 381,90 

106 400 Un maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada- kg Bela Vista 6,79 2.716,00 
107 50 Un quilo(s) de pêra, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada. Bela Vista 7,99 399,50 

113 470 Kg 
kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor e 

tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas. 

Bela Vista 6,99 3.285,30 

116 325 Un quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no ministerio 
da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Friela 9,68 3.146,00 

118 335 Un quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Italac 19,76 6.619,60 

119 120 Un 
quilos de merluza embalado e congelado, suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação, embalagem deve conter 

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

Dusnei 15,66 1.879,20 

124 180 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada em veículo refrigerado ou 
caixas de isopor conforme legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

Oceânica 9,97 1.794,60 

125 240 Un carne suína pernil, carne de 1ª qualidade. conforme registro no m.a.p.a. e 
s.i.f.- por kg Cezar 8,87 2.128,80 

126 300 Kg 
quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 
transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

Cezar 17,85 5.355,00 

129 400 Un 
quilos de lingüica calabresa, 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. 

Marba 10,93 4.372,00 

130 260 Un 
quilos de carne de frango, peito, 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. 

Nati 6,98 1.814,80 

134 70 Un 
massa pronta para pizza com 2 unidades, totalizando 400 gramas. 

ingredientes: semolina de trigo, gordura animal, fermento, sal, 
conservante propionto de cálcio e sorbato de potássio açúcar, melhorador 

de farinha e cisteína monoidratada. contém. contém glúten. 
Vó Neuza 5,37 375,90 

141 800 Un 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. 

embalagem contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e 
vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 

Huber 4,54 3.632,00 

153 30 Cx palito de madeira - formato roliço, para higiene dental, medindo 6cm de 
comprimento, caixa com 100 unidades. Theoto 0,35 10,50 

160 20 Un 
mamadeira com capacidade de armazenamento de 240ml, adaptada para 

o bico super,  semelhante aos seios da mãe em látex.  extremas 
facilidades para a higienização livre de bisfenol a. com selo do inmetro 

Pepeta 11,84 236,80 

165 30 Un bastonete, caixa com  c/ 75 unidades, antigerme, com algodão 100% 
puro, hastes flexíveis e inquebráveis Isababy 1,34 40,20 

TOTAL GERAL DE R$ 90.024,85  

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 413/2016 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 329/2016, homologado em 
27/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 11.486,50 (Onze Mil, quatrocentos e oitenta e seis 
reais e cinquenta centavos). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de gêneros alimentícios, 
material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e, 
material de higiene para a Secretaria de Bem Estar Social. 
Empresa: S.R.DUTRA - ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

143 20 Un 
copo para água, caixa com 2500 unidades, plástico descartável, capacidade 
180ml, em poliestireno transparente, não tóxico, com frisos e saliência na 
borda, peso por centena do copo igual ou superior a 220g e de acordo com 

norma nbr 14.865,  25 pacote com 100 unidades   

Copoplast 48,00 960,00 

144 100 Un 
embalagem plástica com capacidade de 5 kg para conservação de 

alimentos em geladeira, freezer, com 100 unidades cada, em polietileno e 
atóxico. 

Orient 3,19 319,00 

145 110 Un fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. embalagem pacote com 10 caixas Destro 1,05 115,50 

146 100 Un 
guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, descartável, tamanho 
pequeno, com dimensões aproximadas 21x22cm. folha simples, extra 
branco, 100% fibras naturais e de alta qualidade, acondicionado em 

embalagem plástica transparente, original do fabricante 

Nobre 0,59 59,00 

147 50 Un filtro de papel clássico nº 103, com 40 filtros. Destro 2,90 145,00 

148 5 Un garrafa térmica de pressão para café com ampola de vidro, corpo em 
plástico, com alça, capacidade de 1,0 litro. Modenutti 24,95 124,75 

155 60 Un guardanapo de papel, com dois rolos, tamanho 22x20cm, pacotes com 02 
rolos, cor branca, com 50 folhas cada rolo totalizando 100 folhas Sorella 1,55 93,00 

156 160 Un 
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, cor branca, 

alvejado, com bainha, estampas variadas. características adicionais 
absorvente/lavável e durável 

Navitex 1,30 208,00 

157 30 Un coador para café com filtro permanente de nylon. Destro 3,20 96,00 
158 120 Un papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. Oriente 2,45 294,00 

162 170 Un absorventecom abas, embalagem com 8 unidades. tripla proteção, 
cobertura suave. Destro 0,90 153,00 

163 75 Un desodorante roll-on 50ml feminino, antitranspirante eficácia e perfume 
hipoalergênico. Destro 4,55 341,25 

164 75 Un desodorante roll-on 50ml masculino ,antitranspirante eficácia e perfume 
hipoalergênico Destro 4,60 345,00 

166 70 Un shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco com 
350ml para cabelos normais a oleosos. Destro 3,85 269,50 

167 70 Un condicionador neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco 
com 350ml para cabelos normais a oleosos. Destro 5,85 409,50 

168 50 Un 

condicionador p/ cabelo - infantil, frasco com 480ml., com pró vitamina b5 
e vitamina e, testado dermatologicamente, original do fabricante, registro 

do ministério da saúde, informações do fabricante, prazo de validade e 
data de fabricação estampada na embalagem. composição: acqua, cetearyl 
alcohol, cetrimonium chloride, parafinum liquidum and lanolin alcohol and 

aleyl alcohol, c.i. 15985, parfum, methylchloroisothiazolinone and 
methylisothiazolinone, panthenol, tocopheryl acetate, disodium edta, citric 

acid. ótima qualidade 

Tra la la 7,50 375,00 

169 50 Un 

shampoo infantil, frasco com 480ml, suave, uso infantil (kids), ph neutro, 
antialérgico, original do fabricante, registro do ministério da saúde, 
informações do fabricante, prazo de validade e data de fabricação 

estampada na embalagem. composição: glycol distearate, disodium laureth 
sulfosuccinate, sodium laurenth-2 sulfate, cocamidopropyl betaine, 

cocamide dea, acetamide mea, glycereth-26, dimethicone copolyol,, c.i. 
19140, disodium edta, citric acid, sodium chloride, fragrance, 

methydibromo glutaronitrille, phenoxyethanol, acqua. ótima qualidade 

Tra la la 5,05 252,50 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

170 250 Un 

sabonete infantil, embalagem de 80g. composição: seboato de sódio, 
cocoato de sódio, fragrâncias, dióxido de titânio, água, óleo mineral, 

glicerina, benzoato de alquila c12-15, álcool cetílico, dimeticone, estearato 
de glicerila, estearato de peg-100, cetil fostato de potássio, quatérmio-15, 

proteína do leite, edta dissódico , crospolímero de acrilatos, acrilato de 
alquila c10-30,, carbômero,hidróxido de sódio, edta tetrassódico e ácido 

etidrônico, teor de voláteis 16%. 

Destro 0,90 225,00 

172 20 Un loção cremosa hidratante infantil embalagem de 200 ml, com extrato 
natural de aveia, óleo de amêndoas, testado dermatologicamente. Destro 8,40 168,00 

173 150 Un 

creme dental, embalagem com 90 g. composição: 1500 ppm de flúor, 
carbonato de cálcio, água, sorbitol, lauril sulfato de sódio, aroma, 

carboximetilcelulose, goma xantana, sacarina sódica, silicato de sódio, 
triclosan, metilparabeno, propilparabeno, bicarbonato de sódio, corante 

azul ci 74160, corante verde ci 74260. contém monofluorfosfato de sódio 

Destro 1,05 157,50 

175 40 Un 

escova dental infantil - com cerdas macias. para higiene bucal, corpo de 
polipropileno, ancora em polipropileno e pigmentos atóxicos, uso infantil, 
com cerdas macias fixadas em base medindo aproximadamente 2,0cm e 

cabo com formato anatômico, mediando aproximadamente 10cm, 
acondicionado em embalagem lacrada, original do fabricante e com 
informações do fabricante estampado no rótulo do produto. ótima 

qualidade 

Destro 1,40 56,00 

177 400 Un 
fraldas descartáveis uso infantil, com flocos de superabsorção, barreiras 

contra vazamentos, fitas laterais elásticas, indicador de umidade, barreiras 
laterais protetoras, elásticos anatômicos, componentes atóxicos, peso de 

12 a 16 kg tamanhos p ao gg, com 32 unidades 
Destro 15,80 6.320,00 

TOTAL GERAL DE R$ 11.486,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 414/2016 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 329/2016, homologado em 
27/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 42.088,60 (Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Oito Reais e 
Sessenta Centavos). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de gêneros alimentícios, 
material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e, 
material de higiene para a Secretaria de Bem Estar Social. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS 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 

2 600 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 

São 
Bernardo 

 
 
 
 
 

 
9,36 

5.616,00 

26 250 Un 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 126gr com 20 
unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, manteiga de 
cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em pó 
integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, castanha de caju, farinha de 
arroz, gordura de manteiga desidratada, extrato de malte, emulsificante: 

lecitina de soja e poliglicerol polirricineleato, fermento químico bicarbonato 
de sódio e aromatizantes. contem glúten. 

Marilan 
Max 

 
 
 
 

3,85 
962,50 

33 40 Un iogurte, sabor morango, pote com 900 gr. Unibaby 5,62 224,80 
34 40 Un iogurte, sabor coco, pote com 900 gr. Unibaby 5,67 226,80 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

170 250 Un 

sabonete infantil, embalagem de 80g. composição: seboato de sódio, 
cocoato de sódio, fragrâncias, dióxido de titânio, água, óleo mineral, 

glicerina, benzoato de alquila c12-15, álcool cetílico, dimeticone, estearato 
de glicerila, estearato de peg-100, cetil fostato de potássio, quatérmio-15, 

proteína do leite, edta dissódico , crospolímero de acrilatos, acrilato de 
alquila c10-30,, carbômero,hidróxido de sódio, edta tetrassódico e ácido 

etidrônico, teor de voláteis 16%. 

Destro 0,90 225,00 

172 20 Un loção cremosa hidratante infantil embalagem de 200 ml, com extrato 
natural de aveia, óleo de amêndoas, testado dermatologicamente. Destro 8,40 168,00 

173 150 Un 

creme dental, embalagem com 90 g. composição: 1500 ppm de flúor, 
carbonato de cálcio, água, sorbitol, lauril sulfato de sódio, aroma, 

carboximetilcelulose, goma xantana, sacarina sódica, silicato de sódio, 
triclosan, metilparabeno, propilparabeno, bicarbonato de sódio, corante 

azul ci 74160, corante verde ci 74260. contém monofluorfosfato de sódio 

Destro 1,05 157,50 

175 40 Un 

escova dental infantil - com cerdas macias. para higiene bucal, corpo de 
polipropileno, ancora em polipropileno e pigmentos atóxicos, uso infantil, 
com cerdas macias fixadas em base medindo aproximadamente 2,0cm e 

cabo com formato anatômico, mediando aproximadamente 10cm, 
acondicionado em embalagem lacrada, original do fabricante e com 
informações do fabricante estampado no rótulo do produto. ótima 

qualidade 

Destro 1,40 56,00 

177 400 Un 
fraldas descartáveis uso infantil, com flocos de superabsorção, barreiras 

contra vazamentos, fitas laterais elásticas, indicador de umidade, barreiras 
laterais protetoras, elásticos anatômicos, componentes atóxicos, peso de 

12 a 16 kg tamanhos p ao gg, com 32 unidades 
Destro 15,80 6.320,00 

TOTAL GERAL DE R$ 11.486,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 414/2016 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 329/2016, homologado em 
27/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 42.088,60 (Quarenta e Dois Mil, Oitenta e Oito Reais e 
Sessenta Centavos). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de gêneros alimentícios, 
material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e, 
material de higiene para a Secretaria de Bem Estar Social. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS 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 

2 600 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 

São 
Bernardo 

 
 
 
 
 

 
9,36 

5.616,00 

26 250 Un 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 126gr com 20 
unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, manteiga de 
cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em pó 
integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, castanha de caju, farinha de 
arroz, gordura de manteiga desidratada, extrato de malte, emulsificante: 

lecitina de soja e poliglicerol polirricineleato, fermento químico bicarbonato 
de sódio e aromatizantes. contem glúten. 

Marilan 
Max 

 
 
 
 

3,85 
962,50 

33 40 Un iogurte, sabor morango, pote com 900 gr. Unibaby 5,62 224,80 
34 40 Un iogurte, sabor coco, pote com 900 gr. Unibaby 5,67 226,80 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

36 150 Un 

petit suisse sabor morango. embalagem de 360g com 8 unidades. 
ingredientes: leite desnatado, preparado de morango (água, 

frutooligossacarídeos, frutose, açúcar, morango, cálcio, ferro, zinco, amido 
modificado, vitaminas a e d, corante natural carmim cochonilha, acidulante 

ácido cítrico, espessantes carragena e goma xantana, estabilizante 
carboximetilcelulose e goma guar, conservador sorbato de potássio e 

aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de cálcio, fermento lácteo, 
coalho e conservador sorbato de potássio. 

Friminho 

 
 
 
 

3,73 
 

559,50 

37 250 Pct pacote de iogurte com polpa de morango ou coco,1000g. Unibaby 5,24 1.310,00 
42 15 Un pacote de doce de leite com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada Nutribon    14,77 221,55 
43 15 Un pacote de doce pé de moleque com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada Nutribon 10,63 159,45 
52 40 Un massa para lasanha que vai direto ao forno, embalagem com 500gr.  Galo 4,88 195,20 

53 710 Un chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de erva-
mate (ilex paraguariensis). Missão 3,43 2.435,30 

78 300 Un 

pote de maionese, 500 gramas, ingredientes: água, óleo vegetal, vinagre, 
amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante 

acido lático, espessante goma xantana, conservador ácido sorbico, 
sequestrante edta, cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante (aroma 

natural de mostarda) antioxidante bhte bha. não contem glúten. embalagem 
deve conter a data de fabricacao e vencimento. 

Purity 

 
 
 

3,87 
1.161,00 

79 500 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. 

Soya 
 

3,68 1.840,00 

92 90 Un 
quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de acordo 

com as normas técnicas de alimentação 
Cialho 

 
 

23,81 
2.142,90 

100 500 Un 

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

unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

In Natura 

 
 
 

1,91 
955,00 

102 340 Mç 
cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 

manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 
In Natura 

 
 

1,19 
404,60 

111 160 Un 
bandeja de  morango, cor natural da fruta madura, tamanho médio a 

grande, sem fungos e deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 
da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

In Natura 
 

5,61 897,60 

117 400 Un quilos de mortadela, com atendimento às normas de saúde pública e 
agricultura   Paulicéia   13,87 5,548,00 

127 280 Un 
quilos de lingüica toscana, 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. 

Mimosa 
 
   10,56 2.956,80 

132 470 Un 
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com informacoes nutricionais, 

inspecionada pelo sif e suas condicoes deverao estar de acordo com as 
normas tecnicas de alimentacao. 

Guibon 
 

5,86 2.754,20 

136 1000 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. 
Dia a Dia 

 
9,83 9.830,00 

137 800 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 
 

0,67 536,00 

138 150 Un pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade mínimo 
de 06 dias  Nóbile  

4,00 600,00 

139 70 Un 

pacotes de 300 gr de mini pãezinhos de leite, feitos com farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar, gordura 

vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite integral, 
estabilizantes lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato de cálcio, 
conservador propionato de cálacio e acidulante ácido ascórbico.   

Italiana 

 
 
 

4,07 
284,90 

140 20 Un unidades de 500gr. de pão caseiro, com prazo de validade mínimo de 06 
dias. Dia a Dia     4,41 88,20 

154 30 Un pacote com 100 unidades de palito de sorvete, ponta quadrada de madeira 
natural. Start 3,57 107,10 

159 20 Un rolo de papel manteiga 30cmx4,0m, na cor branca, para uso culinário Giopack 3,56 71,20 
 Total geral de R$ 42.088,60 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 415/2016 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 329/2016, homologado em 
27/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.419,40 (Cinco Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e 
Quarenta Centavos). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de gêneros alimentícios, 
material de copa e cozinha, material de embalagem e acondicionamento e, 
material de higiene para a Secretaria de Bem Estar Social. 
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 Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 210 UN 
caixa de 01kg de amido de milho. produto amilaceo extraido das partes 
aereas comestiveis da semente do milho, isenta de sujidades, larvas e 

parasitas. ingredientes: amido. nao contem gluten. 1º qualidade. 
D’Mille 

2,05 
430,50 

12 80 UN 
pacote de 500gr de colorau. po fino de coloracao avermelhada e sem 
presenca de sujidade e materiais estranhos. nao deve ser moido com 

sementes para nao dar coloracao escura ao molho. acondicionado em saco 
plastico. 

D’Mille 
1,95 

156,00 

14 65 PCT 
polvilho azedo - proveniente do amido de mandioca, embalagem de 500grs, 
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre de matéria terrosa e 

vegetais, embalagem de 500grs. 
D’Mille 

2,80 
182,00 

23 420 UN 
pacotes de 340gr 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. 
Luam 

2,95 
1.239,00 

31 500 UN 
caixa de gelatina em pó de 35 gr, sabores variados; ingredientes: açúcar, 

gelatina, sal, vitaminas a,c,e, reguladores de acidez ácido fumárico e citrato 
de sódio, aromatizante, edulcorantes artificiais aspartame, ciclamato de 

sódio, sacarina sódica, acessulfame de potássio. 
Atalaia 

0,55 
275,00 

54 240 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. 
D’Mille 

1,90 
456,00 

55 170 UN confete para granular, de chocolate, embalagem de 150g, com validade 
mínima de 12 meses 

Dona 
Jura 2,95 501,50 

62 500 UN 
latas de 330gr de extrato de tomate, simples, concentrado. ingredientes: 

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

Bonare 
1,90 

950,00 

73 40 UN 
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos, amido, 
corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

Primori 
2,70 

108,00 

75 30 UN 
macarrão com ovos letrinhas, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes 
naturais (cúrcuma e urucum). contem glúten. 

Primori 
2,50 

75,00 

76 30 UN 
macarrão com ovos tortilhone, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos e corantes 
naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

Primori 
2,78 

83,40 

87 40 UN orégano embalagem plástica de 100g D’Mille 3,99 159,60 
142 400 UN unidade refresco em pó adoçado, pacote com 30grs, sabores variados. Atalaia 0,48 192,00 

161 30 UN chupeta com bico ortodôntico. composição: silicone. Lolly 
Baby 2,95 88,50 

171 30 UN balde de lenços umedecidos contendo 450 unidades de 20 cm x 12 cm; Baby 
Bless 9,47 284,10 

174 40 UN creme infantil para pentear embalagem de 150ml com aloe e vitamina e, 
oftalmológica e dermatologicamente testados. 

Tra la 
la 5,97 238,80 

Total geral de R$ 5.419,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
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Secretaria de Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 02, DE 07 DE JUNHO DE 2017.

 O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Cianorte- CMDI 
em reunião extraordinária realizada no dia 07 de Junho de 2017, às 15h:00 min, 
no Recanto dos Velhinhos, no uso das competências e atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art.6º, da Lei Federal nº 8.842 /94 ;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação da Pessoa Idosa que contempla as aquisições 
de materiais esportivos, colchões de ar (anti escaras), a contratação de empre-
sa para realização de oficinas para o Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to e Vínculos e aquisição de materiais gráficos e publicitários para realização 
de campanhas educativas que evidencie a promoção dos direitos da pessoa da 
idosa, através da Deliberação nº 001/2017 do CEDI – Conselho Estadual dos 
Direitos Idoso.
  Art.2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rosa Caetano da Silva
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

PORTARIA Nº 041/17
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e conside-
rando o que dispõe o Plano de Carreira dos Servidores Públicos Civis da Câmara 
Municipal de Cianorte 
 R E S O L V E
Art. 1º NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 
de que trata o artigo 20, § 1º, da Lei 3.212/08, assim composta:
 Presidente: Aline de Oliveira Magossi Gilavert
 Secretário: Creusa Cristina Rodrigues da Silva
 Membro: Sidnei José dos Santos
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 24 de julho 
de 2017.

Câmara de Vereadores
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