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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 156/13
Abre crédito adicional suplementar de autorizado pela Lei Municipal nº
3.966/12, de 11 de dezembro de 2012 (Lei Orçamentária), e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A

EXTRATO DA ATA Nº. 344/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS
O
Município
de
Cianorte,
através da Divisão de Licitações, torna público o procedimento administrativo
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
denominado Registro
de Preços realizado
por este Município
mediante
Presencial
sob nº.por
291/13,
procedimento
administrativo
denominado
Registro
de Pregão
Preços
realizado
homologado
em 19/09/2013.
este
Município
mediante Pregão Presencial sob nº. 291/13, homologado em
Valor Homologado: R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais).
19/09/2013.
Valor
Homologado:
R$alimentícios
3.150,00para
(três
mil e cento
e cinquenta
Objeto: aquisição
de gêneros
os Centros
de Educação
Infantil. reais).
Objeto:
aquisição
de
gêneros
alimentícios
para
os
Centros
de Educação InfanEmpresa: Genova Alimentos Ltda Me
til.
Prazo da Ata de
Registro de
Preços: 31/12/2013
Empresa:
Genova
Alimentos
Ltda Me
Itens constantes
de Registrode
de Preços:
Prazo
da AtadadeAtaRegistro
Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$
71.000,00 (Setenta e um mil reais) para reforço das seguintes dotações do
orçamento vigente:
14.02.1812200272.106. Manutenção da Divisão de Meio Ambiente
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 0)..................
........................................................................................................ R$ 45.000,00
3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 0)..................................... R$ 16.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais (Fonte 0).................................... R$ 10.000,00
Total.............................................................................. R$ 71.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da
seguinte dotação do orçamento em vigor:
14.02.1812200272.106. Manutenção da Divisão de Meio Ambiente
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (Fonte 0).... R$ 71.000,00
Total.............................................................................. R$ 71.000,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em
conformidade com as disposições deste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de setembro de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
Prefeitura do Município de Cianorte

MUNICÍPIO DE CIANORTE
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 344/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

Item

3

Qtde

Especificações

Balde Com 04 Kg De Massa Pronta
Para Pão De Queijo, Resfriada.
Ingredientes: Fécula De Mandioca,
90 Gordura Vegetal, Ovos, Sal E Queijo.
Isento De Gordura Trans. Necessário
Estar De Acordo Com As Normas Do
Órgão De Fiscalização Vigente.

Valor unitário
registrado

Valor total

Marca

R$ 35,00

R$ 3.150,00

Sabor
dubom

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de setembro de 2013.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de setembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
Claudemir248/2013-LCT-PMC
Romero Bongiorno
CONTRATO

Prefeito

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a empresa RS COELHO TRANPORTES LTDA ME,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Celestina Escolaro Foggiatto 1095 Jd Cruzeiro, CEP: 83.010-370, na cidade de São José dos Pinhais,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.284.553/0001-25.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 296/2013.
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OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de mudança,
para transporte de mobília e equipamentos para o novo prédio do Corpo de
Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 249/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF
no 76.309.806/0001-28, e a empresa FERNANDO R. PIRES ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Rua Curitiba 2467 Pq Ind Bela Vista,
CEP: 87.140-000, na cidade de Paiçandu, inscrita no CNPJ/MF sob nº
15.067.538/0001-90.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 289/2013.
OBJETO: Serviços de limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais,
bueiros e poços de visita, bem como da rede de esgoto, através de aspiração
vacau (sugador de alta potência).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 250/2013-LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a empresa VIAÇÃO GARCIA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, com sede à Av. Celso Garcia Cid n°1.100, na cidade de
Londrina- PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.586.674/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade
de Licitação nº 92/2013.
OBJETO: Contratação da Empresa Viação Garcia Ltda para fornecimento de
bilhetes de passagens para doação através da Secretaria Municipal de Bem
Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
16.808,60 (Dezesseis mil oitocentos e oito reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.

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
289/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 417, concernente a: serviço
de limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais, bueiros e poços de
visita, bem como da rede de esgoto, através de aspiração vacau (sugador de
alta potência).
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Fernando R. Pires
Me, como vencedora do item 1, no valor total de R$ 234.000,00 (duzentos e
trinta e quatro mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
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
291/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 419, concernente a: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios para os Centros
de Educação Infantil.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Genova Alimentos
Ltda Me, como vencedora do item 3, no valor total de R$ 3.150,00 (três mil e
cento e cinquenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
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 296/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 432, concernente a:
contratação de empresa especializada em serviços de mudança, para transporte
de mobília e equipamentos para o novo prédio do Corpo de Bombeiros de
Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: RS Coelho Transportes Ltda Me, como vencedora do item 1, no valor total de R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 92/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, torna público que contratou a empresa VIAÇÃO GARCIA
LTDA, para fornecimento de bilhetes de passagens para doação através da
Secretaria Municipal de Bem Estar Social, mediante INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Prefeitura do Município de Cianorte

2

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 170/2013 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA ME ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 221/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA ME pessoa jurídica de direito
privado, com sede à Avenida Pernambuco 957, na cidade de Cianorte, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85, neste ato representada pelo Sr. Sidnei
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CONTRATADA:
SIDNEI
APARECIDO
CHIARELI
CIA LTDA ME pessoa jurídica de direito
privado, com sede à24
Avenida
Órgão
Oficial
Nº& 0145
Terça-feira,
de
Pernambuco 957, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85, neste ato representada
Aparecido Chiarelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.835.644-1 e do
pelo
Aparecido Chiarelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.835.644-1 e do CPF nº
CPFSr.nºSidnei
788.396.619-72.
788.396.619-72.
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1

Especificações
pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em pó, energizado
com 9 vitaminas. produto de primeira linha, acondicionado em
embalagem atóxica. ingredientes: açúcar, cacau em po, soro de
leite em po, maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma
imitação de baunilha, vitaminas e sal.
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.
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de
ferrugem, peso liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja,
água, sal e extrato vegetal em pó. não contem glúten
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.
azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de
vidro. ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante
acido cítrico.
batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr,
ingredientes: batata, gordura vegetal e sal. não contem glúten.
pacotes de 400gr. de biscoito água e sal, acondicionado em
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e acido folico (vitamina b9), gordura vegetal hidrogenada,
sal, açúcar invertido, extrato de malte, fermento quimico
(bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, pirofosfato acido
de sodio), estabilizante lecitina de soja e melhorador de farinha
(metabissulfito de sodio e protease), contendo gluten, e podendo
conter tracos de leite. aparência: massa bem assada. cor, cheiro e
sabor próprios. validade: mínima de 06 meses. rotulagem: de
acordo com a legislação vigente. ótima qualidade.
biscoito waffer recheado, embalagem de 150g. 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, amendoim e nozes.
pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado em embalagem
dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico (vitamina b9), açúcar, amido, gordura vegetal hidrogenada,
extrato de malte, sal, fermentos quimicos bicarbonato de amonio
e bicarbonato de sodio, estabilizante lecitina de soja e
aromatizantes. contem gluten. aparência: massa bem assada,
sem recheio e sem cobertura. cor, cheiro e sabor próprios.
validade mínima de 06 meses. rotulagem: de acordo com a
legislação Especificações
vigente. ótima qualidade.
pacotes de 400gr de biscoito tipo pão de mel, tradicional.
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,
açúcar invertido, açúcar refinado, fermentos quimicos,
bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e acidulante acido
citrico. contem gluten.
bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 140gr 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.
bombom recheado, pacote de 500gr, ingredientes: açúcar,
gorduras vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, massa de cacau, manteiga de cacau, castanha de caju,
soro de leite em pó, farinha de soja integral, leite em pó
desnatado, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo de soja,
cacau em pó, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol poliricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio
e aromatizante

café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr

Prefeitura
doembalagem
Município
de Cianorte
catchup
de 400 gr. ingredientes:
tomate, açúcar,

vinagre, sal, cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma

desnatado, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo de soja,
cacau em pó, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e
poliricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio
setembropoliglicerol
de 2013
e aromatizante
15

15

café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem de 500gr

Garoto

R$ 11,90

16

1

11,90

Pág.
Cianorte

R$ 5,90

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar,
vinagre, sal, cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma
Ciafrios R$ 2,90
xantana, acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio
e aromatizantes. não contem glúten
chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas
17 15
D mile R$ 3,79
de erva-mate (ilex paraguariensis).
Valor
Valor
Marca
pacote
de
100gr
de
coco
ralado.
desidratado
e
parcialmente
Unitário
Total
desengordurado. não acrescido de açúcar. ingredientes: polpa de
18 6
Indiano R$ 2,60
coco parcialmente desengordurada, desidratada e conservador ins
223.
não
contem
gluten.
1ª
qualidade.
Jandaia R$ 2,85
28,50
confete para granular, de chocolate, embalagem de 01kg, com
Dela
19 6
R$ 13,40
validade mínima de 12 meses
torre
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de
20 6
Italac R$ 1,45
fabricação não superior a 02 meses e data de vencimento.
doce
de
leite
com
ameixa
pastoso,
pote
de
400gr.
ingredientes:
Ideal
R$ 7,75
100,75
leite pasteurizado padronizado e/ou leite em pó reconstituído,
açúcar, preparado de ameixa preta (açúcar, ameixa preta, glicose,
21 1
Ciafrios R$ 3,40
aroma idêntico ao natural de ameixa preta, acidulante: acido
Gomes
lático, conservador: sorbato de potássio) enzima betagalactosidase
R$ 3,90
19,50
da costa
e conservador: sorbato de potássio. não contem glúten.
doce de leite com brigadeiro, pote de 400gr. ingredientes: leite
pasteurizado padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar,
22 1
cacau em pó, mistura de ingredientes (proteína láctea,
Ciafrios R$ 3,10
Ideal R$ 10,00 120,00
estabilizantes:alginato de sódio e agar), enzima betagalactosidase
e conservador: sorbato de potássio. não contem glúten.
doce de leite com café, pote de 400gr. ingredientes: concentrado
para doce de leite (leite pasteurizado e/ou leite em pó
23 1
Ciafrios R$ 3,40
Preferida R$ 2,70
5,40
reconstituído, açúcar), corante caramelo, café, conservador:
sorbato de potássio e enzima: beta galactosidase.
doce de leite com chocolate pastoso, pote de 400 gr, ingredientes:
Husker R$ 7,45
14,90
leite pasteurizado padronizado e/ou leite em pó reconstituído,
24 1 açúcar, cacau em pó, mistura de proteína e espessante (proteína Ciafrios R$ 3,40
láctea e espessante: carragena) enzima beta galactosidase e
conservador: sorbato de potásio. não contem glúten.
doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite
Todeschi
pasteurizado padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar,
R$ 2,99
32,89
25 1
Ciafrios R$ 3,40
ni
coco ralado, enzima betagalactosidase e conservador: sorbato de
potássio. não contem glúten.
doce de leite com maracujá, pote de 400gr. ingredientes:
concentrado para doce de leite (leite pasteurizado e/ou leite em pó
reconstituído, açúcar), preparado de maracujá (açúcar, glicose,
polpa de maracujá com sementes, geleificante pectina, acidulante
26 1
Ciafrios R$ 2,95
ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de maracujá,
conservador: sorbato de potássio, estabilizante: cítrico de sódio,
Nabek R$ 2,79
41,85
espessante: goma xantana, agente de firmeza: fosfato tricálcio),
Valor
Item Qtde conservador: sorbato deEspecificações
Marca
potassio e enzima: beta galactosidase
Unitário
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
27 1
Ciafrios R$ 3,40
cochonilha, corante artificial vermelho 40, corante artificial
vermelho ponceau 4r, conservador: sorbato de potassio e
Todeschini R$ 1,30
19,50
acidulante: ácido cítrico), enzima betagalactosidase, corante
natural carmim de cochonilha e conservador: sorbato de potássio.
dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade,
Valor
Valor
branco, extra, isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas,
Marca
Unitário
Total
cor, odor, sem rachaduras, acondicionado em bandejas de
Granja
28 18
R$ 3,90
papelão forte, com divisões celulares, prazo mínimo de validade central
de 15 (quinze) dias e suas condições deverão estar de acordo com
Ninfa
R$ 4,90
49,00
a norma técnica de alimentação.
latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros,
reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em
29 2 recipiente metalico, hermeticamente fechado e esterilizado através
Lar
R$ 1,45
de um processo termico, com validade de 3 anos da data de
fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade.
latas de 350gr de extrato de tomate, simples, concentrado.
Top
R$ 5,70
5,70
ingredientes: polpa de tomate, água, sal, acido citrico e corante
toguito
30 15
Ciafrios R$ 1,95
natural de urucum. validade por dois anos a contar da data de
entrega.
fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores
Gold
31 1
R$ 22,70
variados
scrin
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro
32 1
e acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª
Sol
R$ 10,30
qualidade.
feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado
Garoto R$ 11,90
11,90
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,
Cianorte R$ 5,90
88,50
33 7
Leduan R$ 6,20
imaturos, manchados, chuvados,Assessoria
mofados, carunchados
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
dee Comunicação
descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade,
produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). validade
Ciafrios R$ 2,90
2,90

Cláusula Primeira:
O presente
termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 4.657,97
Cláusula
Primeira:
setecentos
e cinquenta
setedereais
e noventa
centavos),
O(quatro
presente mil
termoeaditivo
tem por objeto
acrescentar eo valor
R$ 4.657,97
(quatro emilsete
e setecentos
e cinquenta e
conforme
tabela
sete
reais e noventa
e seteabaixo:
centavos), conforme tabela abaixo:
Item Qtde

1

3
88,50
2,90
56,85
15,60
80,40
8,70

3,40

3,10

3,40

3,40

3,40

2,95
Valor
Total

3,40

70,20

2,90

29,25
22,70
10,30

43,40

Social

Órgão
33

34

7

7

35

2

36

2

37

2

38

6

39

2

40

6

41

6

42

6

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
de mistura de variedades da classe
Oficial
Nº10 (dez)%
0145
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
feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento de sujeiras

51

Terça-feira, 24 de
Leduan

43,40

propionto de cálcio e sorbato de potássio açúcar, melhorador de
farinha e cisteína monoidratada. contém. contém glúten.
500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto
setembropacotes
de de2013
proveniente de grãos sadios de milho não danificados por insetos
ou fungos e em bom estado de conservação. a embalagem deve
52 2
estar intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno
transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo de 6
meses. data de fabricação: maxima de 30 dias.
53

Leduan

latas de 250gr de fermento em pó quimico. ingredientes: amido de
milho ou fecula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de
Royal
sodio e carbonato de calcio. primeira qualidade. com prazo de
validade mínima de 06 meses.
pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos
sadios, coloração homogenea, ausencia de materia estranha e
odores estranhos, enriquecido com ferro e acido folico. prazo de Katuai
validade: minimo de 6 meses. data de fabricação máxima: 30
dias.
glacê de uso culinário, embalagem de 1 litro, para cobertura de
Otker
bolos e doces, com validade mínima de 12 meses
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa
vida com data de fabricação não superior a 2 meses e data de
Italac
vencimento.
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite
integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém
Ccgl
glúten.
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes:
sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9),
Floriani
ovos, amido, corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem
glúten.
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
Parati
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.
pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr

R$ 6,20

Ninfa

R$ 4,00

28,00

R$ 4,80

9,60

R$ 1,70

3,40

R$ 4,80

9,60

R$ 2,35

14,10

R$ 7,30

14,60

R$ 3,15

18,90

R$ 3,90

23,40

R$ 2,05

12,30

6

2

milho pipoca, embalagem com 500gr

Baiano

R$ 4,85

29,10

Pág.

4

Amafil

R$ 1,85

3,70

Amafil

R$ 2,45

4,90

latas de 200 gr de milho verde em conserva, contendo grãos
inteiros, reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal.
embalado em recipiente metalico, hermeticamente fechado e
54 2
Lar
R$ 1,34
esterilizada através de processo termico, com validade de 3 anos
da data de fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª
qualidade.
mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.: polvilho doce,
gordura vegetal hidrogenada, leite em pó integral, condimento
preparado sabor queijo romano (queijo, soro de leite em pó,
gordura vegetal, maltodextrina, sal, proteína láctea e
aromatizante), condimento preparado sabor queijo (soro de leite,
sal, maltodextrina, amido de milho, amido de milho modificado,
55 2
Amafil R$ 2,80
extrato de levedura em pó, realçador de sabor glutamato de sódio,
substâncias aromatizantes naturais e idênticas ás naturais,
antiumectantes fosfato tricálcico e dióxido de silício, acidulante
ácido cítrico), sal, queijo em pó, realçador sabor glutamato
monossódico, acidulante ácido láctico e antioxidante bht. não
contem glutem
óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com
56 6
Cocamar R$ 3,29
900ml.
Dela
57 18
orégano embalagem plástica de 500g
R$ 2,65
torre
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
58 15
cochonilha, acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e
Batavo R$ 4,80
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
Valor
Item Qtde
Especificações
Marca
sorbato
de potássio.
Unitário
pacote de pimenta do reino moida, embalagem com 200 grs, com
Dela
59 2
R$ 4,70
data de fabricação e vencimento visíveis na embalagem.
torre

macarrão com ovos letrinhas, embalagem de 500g. ingredientes:
43 6 sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), Galo
R$Valor
3,50
21,00
Valor
60 2
pacote de 50 gr de queijo parmesão ralado
Ipanema R$ 1,93
Item Qtde ovos e corantes naturaisEspecificações
Marca
(cúrcuma e urucum). contem glúten.
Unitário
Total
abacate, maduro, sem sinais de machucado, sem sinais de podre. Bela
61 2
R$ 1,87
macarrão com ovos tortilhone, embalagem de 500g. ingredientes:
kg
vista
44 6 sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), Floriani R$ 3,20
19,20
quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa,
ovos e corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten.
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e
Bela
62
5
R$ 1,98
macarrão parafuso, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de
maduro, com polpa firme e intacta e suas condições deverão estar vista
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2
de acordo com a norma técnica de alimentação.
45 6
Bertolini R$ 3,20
19,20
enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme
quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto,
de milho, corantes naturais urucum e cúrcuma. contem glúten.
cor, cheiro e sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem
Rei do
63 2
R$ 12,80
maionese sache de 400gr, ingredientes: água, óleo vegetal,
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições alho
vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco
deverão estar de acordo com as normas técnicas de alimentação
de limão, acidulante acido lático, espessante goma xantana,
quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade,
46 2
conservador ácido sorbico, sequestrante edta, cálcio dissódico,
Purity R$ 3,45
6,90
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, em
Bela
corante páprica, aromatizante (aroma natural de mostarda)
64 6
condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com
R$ 3,85
vista
antioxidante bhte bha. não contem glúten. embalagem deve
polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de acordo
conter a data de fabricação e vencimento.
com as normas tecnicas de alimentação.
alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e coloração
quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade,
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta
climatizada e fresca, tamanho médio, sem defeitos que afete sua
de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos
Bela
aparência e conformação uniforme, em condições adequadas para Bela
47 18
R$ 2,75
49,50
65 18
R$ 1,78
de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e
vista
consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas
vista
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a
condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de
resolução n.º 12/78 da cnnpa.
alimentação.
unidade de almeirão: tamanho médio, cor verde, aparência viçosa
quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca, aparência viçosa
e saudável, sem pontos escuros, firmes e bem desenvolvidas estar
e saudável - classificação/características gerais: deverá ser
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer Bela
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter
48 18
R$ 2,30
41,40
lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência, deverão vista
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e
Bela
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99,
66 5
variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não
R$ 3,44
vista
de 10/03/99.
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica
rúcula: produtos sãos, limpos e de boa qualidade, sem defeitos,
que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras,
Bela
49 18 com folhas verdes, sem traços de descoloração e turgescência,
R$ 1,55
27,90
perfurações e cortes, deverão estar em conformidade com os itens
vista
intactas, firmes e bem desenvolvidas. (unidade - pés).
17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo ter
quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e que tenham
Bela
67 18
R$ 2,69
validade de 6 meses após a data de fabricação. podendo conter
aproximadamente o mesmo tamanho.
vista
50 7
Coamo R$ 3,65
25,55
vitamina e outras substancias permitidas, qualidade com aspecto,
bisteca suína, carne de 1ª qualidade. conforme registro no
68 18
Ribeiro R$ 9,76
cor, cheiro e sabor próprio.
m.a.p.a. e s.i.f.- por kg
massa pronta para pizza com 2 unidades de 300gr. ingredientes:
quilos de carne bovina acem moida, resfriada, com aspecto, cor,
semolina de trigo, gordura animal, fermento, sal, conservante
cheiro e sabor próprios; embalada em saco plástico transparente
51 6
Baiano R$ 4,85
29,10
propionto de cálcio e sorbato de potássio açúcar, melhorador de
69 18 de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condições deverão Ribeiro R$ 8,90
farinha e cisteína monoidratada. contém. contém glúten.
estar de acordo com as normas tecnicas de alimentação. 1ª
pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto
qualidade.
proveniente de grãos sadios de milho não danificados por insetos
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem
Bela
70 12
R$ 3,73
ou fungos e em bom estado de conservação. a embalagem deve
sua aparência, sem brotos e com formação uniforme.
vista
52 2
Amafil R$ 1,85
3,70
estar intacta,
o produto acondicionado
pacotes de polietileno www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Prefeitura
do Município
deemCianorte
Assessoria
de
Comunicação
quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural,
transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo de 6
sem fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades,
meses. data de fabricação: maxima de 30 dias.

2,68

5,60

19,74
47,70

72,00
Valor
Total
9,40
3,86
3,74
9,90

25,60

23,10

32,04

17,20

48,42
175,68

160,20

44,76

Social

cheiro e sabor próprios; embalada em saco plástico transparente
de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas condições deverão
estar de acordoNº
com as0145
normas tecnicas de alimentação. 1ª
Órgão Oficial
qualidade.
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem
70 12
sua aparência, sem brotos e com formação uniforme.
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
71 5
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
69

72

18

15

costelinha suína. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. - por kg

Ribeiro

R$ 8,90

160,20

Bela
vista

R$ 3,73

44,76

Terça-feira, 24 de

Bela
vista

R$ 3,40

17,00

Ribeiro

R$ 7,45

111,75

(rachadura, etc) e suas condições deverão estar de acordo com a
norma técnica de alimentação.
quilo
de queijo
mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro
setembro
de
2013
92 18
Italac R$ 18,40
no ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo.
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com informações
93 12 nutricionais, inspecionada pelo sif e suas condições deverão estar Copacol R$ 5,70
de acordo com as normas tecnicas de alimentação.
Bela
94 10
quilos de repolho manteiga, verde claro, sem danificações.
R$ 3,40
vista
pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto de sodio),
95 2
iodato de potassio, anti-umectante, auui, conforme legislação
Mais
R$ 1,20
vigente
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco.
embalagem contendo instruções de preparo, datas de fabricação e
96 7
Piko
R$ 3,95
vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. diversos
sabores.
tempero pronto para carnes, legumes e arroz, embalagem de 60 g
com 12 saches. ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano,
97 5
salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola,
Kitano R$ 2,55
realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato
dissódico. não contém glúten.

Pág. 331,205
68,40
34,00
2,40

27,65

frango inteiro congelado. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. Somave R$ 5,44
65,28
por kg
quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta,
12,75
tamanho e coloração uniforme, deverão ser bem desenvolvida e
Bela
74 18
madura, isenta de enfermidades, isenta de fertilizantes,
R$ 3,44
61,92
vista
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
99 15
chupeta com bico ortodôntico. composição: silicone.
Oriente R$ 2,90
43,50
oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão
mamadeira com capacidade de armazenamento de 260ml,
estar de acordo com a norma técnica de alimentação.
adaptada para o bico super, semelhante aos seios da mãe em
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e
105 5
Oriente R$ 6,80
34,00
látex. extremas facilidades para a higienização livre de bisfenol a.
mecânicos oriundos do manuseio, de 1ª qualidade e suas
Bela
75 6
R$ 1,43
8,58
com selo do inmetro
condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de
vista
alimentação.
107 2
papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m.
Nobre R$Valor
2,75
5,50
Valor
quilos de limao tayti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de
Item Qtde
Especificações
Marca
Unitário
Total
Valor
residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e
109 Qtde
6
absorvente com abas, embalagem com 8 unidades
Ela
R$Valor
2,45
14,70
Item
Marca
Bela
condicionador p/ cabeloEspecificações
- infantil, frasco com 480ml., com pró
Unitário
Total
76 18 coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa
R$ 1,79
32,22
vista
vitamina
b5 e vitamina
e, testado
condicionador
p/ cabelo
- infantil,dermatologicamente,
frasco com 480ml.,original
com pródo
firme e intacta e suas condições deverão estar de acordo com a
fabricante,
registro doe, testado
ministério
da saúde, informações
do do
vitamina
b5 e vitamina
dermatologicamente,
original
norma técnica de alimentação.
fabricante,
prazo
de validade
e data da
de saúde,
fabricação
estampadadona
fabricante,
registro
do ministério
informações
quilos de linguiça calabresa, resfriadas e embaladas em
114 3 fabricante,
embalagem.prazo
composição:
acqua,
alcohol,estampada
cetrimoniumna Tralolo R$ 6,30
18,90
de validade
e datacetearyl
de fabricação
embalagem própria contendo sua data de fabricação não superior
77 12
Frimesa R$ 12,68 152,16
chloride,
parafinum
liquidum
and
lanolin
alcohol
and
aleyl
114
3
embalagem.
composição:
acqua,
cetearyl
alcohol,
cetrimonium
Tralolo
R$
6,30
18,90
a 02 meses, e data de vencimento. produto inspecionado pelo
Valor
Valor
alcohol,
15985, parfum,
methylchloroisothiazolinone
and
chloride,c.i.parafinum
liquidum
and lanolin alcohol and aleyl
Item Qtde
Especificações
Marca
ministério
da agricultura.
Unitário
Total
methylisothiazolinone,
panthenol,
tocopheryl acetate, disodium
alcohol, c.i. 15985, parfum,
methylchloroisothiazolinone
and
Bela
edta, citric
acid. ótima
qualidade
methylisothiazolinone,
panthenol,
tocopheryl
acetate, disodium
78 18 maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada- kg
R$ 3,89
70,02
vista
bucha de espumaedta,
paracitric
banho
acid.(macia),
ótima antibacteriana,
qualidade dimensões
mamão papaya, maduro, firme, sem sinal de podre ou amassado.
Bela
130x90x45mm,
formato
oval,(macia),
acondicionada
em embalagem
bucha
de
espuma
para
banho
antibacteriana,
dimensões Beta
79 6
R$ 2,74
16,44
120 12
R$ 1,90
22,80
- kg
vista
plástica
transparente.
composição:
espuma de em
poliuretano
com
130x90x45mm,
formato
oval, acondicionada
embalagem
120
12
Beta
R$ 1,90
22,80
manga thomi, madura, firme, sem sinal de podre ou amassada. Bela
bactericida
plástica
transparente.
composição:
espuma
de
poliuretano
com
80 6
R$ 2,44
14,64
kg
vista
inseticida, em aerosol, não
contendo cfc-clorofluorcarbono.
bactericida
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de
124 2
embalagem:
volume não contendo
inferior a cfc-clorofluorcarbono.
300 ml e não superior a Istraque R$ 6,80
13,60
inseticida, com
em aerosol,
sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
ml. a 300 ml e não superior a Istraque R$ 6,80
124 2
embalagem: com volume não400
inferior
13,60
Bela
81 17
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e
R$ 1,43
24,31
saco para lixo (30 litros), em
400plástico,
ml. medidas aproximadas
vista
intacta e, suas condições deverão ser de acordo com a norma
50x62cm,
reforçado,
indicado
para uso
doméstico
pesado.
saco
para lixo
(30 litros),
em plástico,
medidas
aproximadas
139 7
Oriente R$ 2,15
15,05
técnica de alimentação
composição:
98% polietileno,
boa qualidade,
50x62cm, reforçado,
indicado2%
parapigmento.
uso doméstico
pesado.
139 7
Oriente
R$
2,15
15,05
quilo de melão, amarelo, polpa branca, não resfriados, embalados Bela
embalagem
com2%10pigmento.
unidadesboa qualidade,
composição: 98%
polietileno,
82 6
R$ 4,44
26,64
de forma a proteger o produto.
vista
shampoo infantil, frasco
com
480ml,
suave,
uso
infantil
(kids),
ph
embalagem com 10 unidades
quilos de carne de frango, peito, embalado e congelado. suas
neutro, antialérgico,
original
fabricante,
do ministério
shampoo
infantil, frasco
com do
480ml,
suave, registro
uso infantil
(kids), ph
condições deverão estar de acordo com as normas tecnicas de
da saúde,antialérgico,
informaçõesoriginal
do fabricante,
prazo registro
de validade
e data de
neutro,
do fabricante,
do ministério
83 12
alimentação. embalagem deve conter data de fabricação nao
Somave R$ 7,65
91,80
fabricação
estampada
na embalagem.
da saúde,
informações
do fabricante,
prazocomposição:
de validade glycol
e data de
superior a 02 meses e data de vencimento. inspecionado pelo
141 3 distearate,
disodium
laureth
sulfosuccinate,
sodium laurenth-2
Tralolo R$ 5,00
15,00
fabricação
estampada
na embalagem.
composição:
glycol
ministério da agricultura.
sulfate, cocamidopropyl
betaine,
cocamide dea,
acetamide
mea, Tralolo R$ 5,00
141 3 distearate,
disodium laureth
sulfosuccinate,
sodium
laurenth-2
15,00
quilo de tomate a, porte médio/grande firme, intacto e grau médio Bela
glycereth-26,
dimethiconebetaine,
copolyol,,
c.i. 19140,
disodium edta,
sulfate,
cocamidopropyl
cocamide
dea, acetamide
mea,
84 6
R$ 4,80
28,80
de amadurecimento, de primeira qualidade.
vista
citric acid,dimethicone
sodium chloride,
fragrance,
methydibromo
glycereth-26,
copolyol,,
c.i. 19140,
disodium edta,
quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no
glutaronitrille,
phenoxyethanol,
acqua. ótima
qualidade
citric acid, sodium
chloride, fragrance,
methydibromo
85 17
Sadia R$ 14,50 246,50
ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo.
fraldas
descartáveisphenoxyethanol,
uso infantil, comacqua.
flocosótima
de superabsorção,
glutaronitrille,
qualidade
quilos de bacon suíno defumado de primeira qualidade embalado
barreiras
contra vazamentos,
fitas com
laterais
elásticas,
indicador de
fraldas descartáveis
uso infantil,
flocos
de superabsorção,
a vácuo livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores
144 20 barreiras
umidade,contra
barreiras
laterais fitas
protetoras,
vazamentos,
lateraiselásticos
elásticas,anatômicos,
indicador de Beib bros R$ 16,70 334,00
86 12
Sadia R$ 13,85 166,20
estranhos, prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da
componentes
atóxicos,
pesoprotetoras,
de 12 a 16elásticos
kg (extra-g)
com 32
144 20
umidade,
barreiras
laterais
anatômicos,
Beib bros R$ 16,70 334,00
data da entrega. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f.
unidades
componentes atóxicos, peso
de 12 a 16 kg (extra-g) com 32
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º qualidade e
unidades
87 12 suas condições deverão estar de acordo com as normas tecnicas Somave R$ 5,43
65,16
Cláusula
Segunda:
de alimentação.
Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária:
quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado,
Dotação
CláusulaOrçamentária:
Segunda:
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco
Manutenção das Ações Relativas
Dotação
Orçamentária:
1304 8 243 26 6 98
339030079900
4073
88 12
plástico transparente de polietileno, atóxico; e suas condições
Ribeiro R$ 14,87 178,44
aosdas
Direitos
Manutenção
Ações Relativas
1304 8 243 26 6 98
339030079900
4073
deverão estar de acordo com as normas técnicas de alimentação.
Manutenção
Ações Relativas
aosdas
Direitos
1304 8 243 26 6 98
339030220000
4074
1ª qualidade
aosdas
Direitos
Manutenção
Ações Relativas
1304 8 243 26 6 98 Manutenção das Ações Relativas
339030220000
4074
quilos de mortadela, com atendimento às normas de saúde
aos Direitos
89 17
Nobre R$ 13,84 235,28
1304 8 243 26 6 98
339030210000
4129
pública e agricultura
aos
Direitos
Manutenção das Ações Relativas
1304 8 243 26 6 98
339030210000
4129
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por
aos Direitos
Cláusula Terceira:
90 7 unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, Ki pão R$ 6,95
48,65
Cláusula
Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do conproduzidos no mesmo dia da entrega.
Ficam
em todosficando
os termoseste
e condições
as demais
cláusulas
do integrante
contrato ora aditado,
ficando este Termo
Cláusula
Terceira:
tratoratificadas
ora
aditado,
Termo
fazendo
parte
e complementar
quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade,
fazendo
parteaintegrante
eque
complementar
daquele,
aasfim
deum
quecláusulas
juntos
produzam
umora
só aditado,
efeito. ficando este Termo
Ficam
ratificadas
em de
todos
os termos
e condições
demais
do contrato
daquele,
fim
juntos
produzam
só
efeito.
apresentando tamanho médio uniforme e suficientemente
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
desenvolvido, estando livre de enfermidade, defeitos graves, sem
Bela
91 6
R$ 2,37
14,22
Paço
Municipal
Wilson Ferreira
Varella,
17 de setembro
de 2013.
Paço
Municipal
Wilson
Ferreira
Varella,
17 de setembro de 2013.
danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio
vista
Paço
Municipal
Wilson
Ferreira
Varella,
17
de
setembro
de 2013.
(rachadura, etc) e suas condições deverão estar de acordo com a
Sidnei Aparecido Chiareli
Claudemir Romero Bongiorno
norma técnica de alimentação.
idnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda Me
Prefeito
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro
92 18
Italac R$ 18,40 331,20
Contratada
Contratante
no ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo.
quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com informações
Sidnei Aparecido Chiareli
Claudemir Romero Bongiorno
93 12 nutricionais,
inspecionada pelo sif ede
suasCianorte
condições deverão estar Copacol
R$ 5,70
68,40
Prefeitura
do Município
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Assessoria de Comunicação
Social
SidneiSidnei
Aparecido
Chiareli
& Cia Ltda Me
Prefeito
de acordo com as normas tecnicas de alimentação.
Aparecido
Chiareli
Claudemir
Romero Bongiorno
Contratante
Bela
Sidnei AparecidoContratada
Chiareli & Cia Ltda Me
Prefeito
73
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SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2013 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE EG. D. C. DA SILVA COSTA
ARAPONGAS ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
Nº 70/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
G. D. C. DA SILVA COSTA ARAPONGAS ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede à Rua Francelho 72, na cidade de Arapongas, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 09.721.729/0001-21, neste ato representada pelo Sr. Guilherme Delmonico Cestari da Silva Costa, portador da Cédula de Identidade
RG nº 9.914.919-6 e do CPF nº 056.022.859-70, residente e domiciliado em
Aranpongas.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e
vigência por mais sessenta dias, tendo como término o dia 25/10/2013.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 23 de agosto de 2013.
Guilherme Delmonico C. da Silva Costa
G. D. C. Da Silva Costa Arapongas Me
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2010 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA M. SILVEIRA DOS
SANTOS & CIA LTDA.-ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO Nº 101/2010.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
M. SILVEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA.-ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede à Rua Piquiri 379, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 02.254.408/0001-15, neste ato representado pelo Sr. Manoel Silveira dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.511.729-0 e do CPF
nº 143.665.769-53.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de vigência e execução por mais seis meses, acrescentando ao contrato o valor de R$ 282.526,31
(duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e trinta e um
centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:
14.003.1854100272.107 Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque
Cinturão Verde – 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros PJ Fonte 000
15.003.1545200082.113 Conservação e Limpeza de Vias e Logradouros –
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros PJ fonte 000 e 510
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de setembro de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante
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Manoel Silveira dos Santos
M. Silveira Dos Santos & Cia Ltda.-Me
Contratada
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Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 743/2013-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, o servidor público municipal, MARCOS ALBERTO
VALÉRIO, da função gratificada de COORDENADORIA SETORIAL DA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, da Secretaria Municipal de Administração, a
partir de 01 de setembro de 2013.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 744/2013-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, a servidora pública municipal IVONETE
DE JESUS COSTA, para exercer a COORDENADORIA SETORIAL DA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, da Secretaria Municipal de Administração,
percebendo gratificação adicional temporária de 20% calculada sobre o vencimento básico inicial de seu cargo efetivo, a partir de 02 de setembro de 2013.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 745/2013-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 contido no processo protocolado sob nº 10631, de
19 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal,
MARIA REGINA DA SILVA, do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR
DE SERVIÇOS, a partir de 22 de setembro de 2013.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 24 de março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de
fevereiro de 2013.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no
dia 09 de outubro de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias
úteis a contar da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta
Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito a nomeação.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
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CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
DEJAIR GUELFI					
20°
MILTON JUNIOR NECKEL				
21°
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo ( Licença
Profissional);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs.: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 23 de setembro de 2013
____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
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