
Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

Quinta-feira, 07 de novembro de 2013                         

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 28 de junho de 2010

ATOS DO PODER EXECUTIVO

   ANO I
   Edição 0174

ÍNDICE

   

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Secretaria de Finanças ........................................................... 12ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................ 01
Gabinete do Prefeito ............................................................... 01
Secretaria de Administração ................................................... 02
 Div. de Licitação ................................................................... 02
 Div. de Recursos Humanos ................................................. 11

Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 183/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando o Decreto nº 142/2011 que aprova o loteamento denominado 
“Jardim Mafra II” e,
Considerando o teor do art.3º da Lei nº 1.600/94, 

D   E   C   R   E   T   A

Art. 1º - Para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o 
loteamento Jardim Mafra II será classificado da seguinte forma:
 
I – imóveis localizados nas Quadras 01 e 02, cuja frente esteja voltada para a 
Avenida Galeão, classificam-se no Setor de Cálculo 04 e Fator de Localização 
330;
II – imóveis localizados nas Quadras 01 a 09, cuja frente esteja voltada para 
ruas, classificam-se no Setor de Cálculo 05 e Fator de Localização 250.
III – imóveis localizados nas Quadras 11 e 12, cuja frente esteja voltada para 
a Via Marginal, classificam-se no Setor de Cálculo 03 e Fator de Localização 
390.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º - As disposições do Decreto Municipal nº142/2011 permanecem em 
pleno vigor.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de outubro de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 191/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

 
D E C R E T A

 Art. 1º.  Fica revogado o inciso IV, do artigo 79 do Decreto Munici-
pal nº 156/1983, cuja redação foi dada pelo Decreto Municipal nº 156/2013.

 Art. 2º. Fica revogado o item 4, da alínea “a”, do inciso I, do § 1º, 
do artigo 80, do Decreto Municipal nº 156/1983, cuja redação foi dada pelo 
Decreto Municipal nº 156/2013.

 Art. 3º. Fica revogado o item 4, da alínea “a”, do inciso II, do § 
1º, do art. 80, do Decreto Municipal nº 156/1983, cuja redação foi dada pelo 
Decreto Municipal nº 156/2013.

 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de novembro de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.185/2013

 Dá nova redação ao § 3º do art. 2º da Lei Municipal nº 4.040/2013.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

L                    E                    I

 Art. 1º. O § 3º do art. 2º da Lei Municipal nº 4.040/2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“§ 3º. O Poder Executivo poderá prorrogar os prazos fixados nesta Lei até o dia 
20 de dezembro de 2013.”

 Art. 2º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
 Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 06 de novembro de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.170/13 

 Concede denominação ao Posto de Saúde do Jardim Morada do Sol 
IV, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
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aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte 

L           E           I 

 Art. 1º Fica denominado Posto de Saúde Joaquim Antonio do Nas-
cimento, o posto de saúde localizado na Quadra nº 22 do Conjunto Residencial 
Morada do Sol IV, desta cidade de Cianorte, Estado do Paraná.
 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 5 de novembro de 2013. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 4.171/13 

 Concede denominação à Capela Mortuária que especifica, e dá 
outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte 

L           E           I 

 Art. 1º Fica denominada Capela Mortuária “Jorge Caldeira de Mou-
ra”, a capela mortuária em construção na Zona 10, quadra 02, data 14, na Rua 
Doutor Alcides esquina com a Rua Kamenoske Otama, no Distrito de Vidigal.
 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 5 de novembro de 2013. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 4.179/13 

 Declara de Utilidade Pública, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte 

L           E           I 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação Brasileira 
Cultural Educacional Corisco Capoeira e Lutas de Contato, com sede e foro na 
cidade de Cianorte.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 5 de novembro de 2013. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 83/2013

Nomeia Comissão de Licitação Especial com a função de receber, abrir, exa-
minar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à Licitação nº. 
10/2013 na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear Comissão de Licitação Especial, sem prejuízo do compromisso 
de exercício das atribuições inerentes aos respectivos cargos, com a função de 
receber, abrir, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos rela-
tivos à Licitação nº. 10/2013, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
no âmbito do Poder Executivo do Município de Cianorte, composta pelos 
seguintes elementos:
I – Presidente: VANICE DEL PONTE.
II – Secretária: ROSELI DE FÁTIMA MIRANDA.
III – Membros:
a) PATRÍCIA ANGÉLICA VELA;
b) MARCOS ALBERTO VALÉRIO;

c) VERA REGINA SUCAIAR.
Art. 2º A Comissão somente poderá atuar com o número mínimo de 5 (cinco) 
elementos, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores pertencentes ao quadro 
permanente da Administração, em cumprimento ao disposto no art. 51, da Lei 
nº 8.666/93.
Art. 3o As atividades da Comissão não são remuneradas.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Ficam revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA N.º 86/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando a necessidade de alienação judicial de bens de 
propriedade do Município de Cianorte, constante do veículo Ônibus M.Benz 
1113, placa BSG-2165, CHASSI 34405811650029, ano 1984/1984, cor branco, 
RENAVAN 364516674, diesel; Caminhão/Basculante V.W 14.140, placa AAH-
6031, CHASSI 9BWZZZG2ZLC020996, ano 1990/1990, cor branco, RENA-
VAN 523612230, diesel; Ônibus M. Benz 1316, placa BTO-5917, CHASSI 
001285240CIRSP, ano 1985/1985, cor branco, RENAVAN 379054485, 
diesel; VW/Kombi, placa AHX-2899, CHASSI 9BWZZZ23WP012872, ano 
1998/1999, cor branca, RENAVAN 700643532, gasolina; Camioneta/C. aberta, 
GM A-10, PLACA AHZ-7571, CHASSI BC144PDA12952, ano 1981/1981, 
cor branca, RENAVAN 510658857, álcool; VW/Gol Special, placa AJK-0576, 
CHASSI 9BWCA15X5YP121783, ano 2000/2000, cor vermelha, RENAVAN 
740712829, gasolina,
RESOLVE:
Art.1º - Nomear a Comissão Especial para proceder a avaliação dos veículos 
acima especificados, pertencentes ao Município de Cianorte, para fins de alie-
nação, sendo assim composta:
 I - Presidente: Eliab Vieira Moreno;
 II - Secretário: Reginaldo Epifanio de Souza
 III – Demais membros:
 Nivaldo Aparecido Ruiz
 Carlos Roberto Barbosa
 Jeremias Montovanelli
 Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de novembro de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 354/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 21 de Novembro de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de tambores de emulsão asfál-
tica para tapar buracos em vias publicas do Município de Cianorte, mediante 
sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Novembro de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Secretaria de Administração

Div. de Licitação
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 355/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 21 de Novembro de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de seguros para os veículos do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Novembro de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 356/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 22 de Novembro de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de luminárias que serão utiliza-
das no rebaixamento da iluminação de vias públicas do Município de Cianorte, 
mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Novembro de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Ref.: Edital de Licitação nº 306/2013 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Deserta a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 306/2013 referente a 
aquisição de empilhadeira para utilização no galpão de reciclagem, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 34/2013

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa Bonsai Motors Veículos 
– Ltda, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, processo nº 523/13, com fun-
damento no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de outubrode 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 286/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 

76.309.806/0001-28, e a empresa PRONTIDÃO SEGURANÇA E VIGILAN-
CIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Santa 
Catarina 520, na cidade de Cascavel, CEP: 85.801-040, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 13.360.131/0001-21.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 332/2013.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviço de segurança 
patrimonial durante o evento da V mostra Científica do Parque Cinturão Verde 
que será realizado no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori localizado na 
Praça Olímpica nº 100.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.199,00 (dois mil e cento e noventa e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de outubro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 287/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa F. E. BERTO EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Manaus, 543,na cidade de Cianorte-PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.200.433/0001-41.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 247/2013.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS 
DE VARRIÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM VIAS 
E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DE CIANORTE 
(SEDE), E NA ÁREA URBANA DO DISTRITO DE VIDIGAL.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.251.961,08 (um milhão e duzentos e cinquenta e um mil e novecentos e 
sessenta e um reais e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses à partir de 01/11/2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de outubro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 288/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa AVECAM COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323 Km 
308,6 nº 2536, na cidade de Umuarama, CEP: 87.507-000, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 05.332.988/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 324/2013.
OBJETO: Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas 
para comporem Patrulha Mecanizada do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
229.900,00 (duzentos e vinte e nove mil e novecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de outubro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 290/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa BONSAI MOTORS VEÍCULOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Tuiuti, 506 – Vila Nova, 
Maringá-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.348.903/0001-11.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Dispensa de 
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Licitação nº 34/2013.
OBJETO: contratação da empresa Bonsai Motors Veículos – Ltda para presta-
ção de serviços de manutenção preventiva na viatura Pick-Up Frontier XE 4x4 
Nissan de prefixo ABS-9826.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de outubro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 291/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa DAD SUPERMERCADOS LTDA ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Souza Naves 1274, na 
cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.450.459/0001-90.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 308/2013.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
52.038,52 (cinquenta e dois mil e trinta e oito reais e cinquenta e dois centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 292/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa Comércio de Frutas Laranja Doce Ltda Epp, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Souza Naves 78, na 
cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.492.308/0001-75.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 308/2013.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
46.564,40 (quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 293/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa 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.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 308/2013.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
59.649,60 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 294/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa ATACADO MARINGA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Avenida Pioneiro Victorio Marcon 466, Pq Ind II, na cidade de Maringa, 
CEP: 87.065-120, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.272.149/0001-30.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 308/2013.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
21.936,00 (vinte e um mil novecentos e trinta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 295/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa FINATI & FINATI LTDA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Souza Naves 1013, na cidade 
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.298.979/0001-26.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 308/2013.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
42.850,80 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 296/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa A. P. FERRAREZE COMÉRCIO ME, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas 772, na cidade 
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.489.046/0001-32.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Presencial nº 340/2013.
OBJETO: Aquisição de sacos plásticos para recolhimento de lixo no Parque 
Cinturão Verde e para produção de mudas de árvores no Viveiro Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.616,00 (onze mil e seiscentos e dezesseis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 A Pregoeira do Município de Cianorte, nomeada pela Portaria nº 
38/2013, de 07 de maio de 2013, no uso de suas atribuições legais, e com refe-
rencia ao processo de licitação nº 241/2013 modalidade Pregão, tendo em vista 
que:
 O procedimento licitatório destina-se a selecionar a proposta mais 
vantajosa;
 A Administração Pública deve seguir o princípio da Autotutela;
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 Conforme recomendação do parecer jurídico nº 2.174/2013,
RESOLVE:
 Anular a decisão proferida na reunião realizada no dia 20 de Agosto 
de 2013, quando realizou a desclassificação das propostas dos itens 01, 02, 03, 
04, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24 e 27 de todos os licitantes, possibi-
litando assim, retomada da fase de lances para tais itens.
 Notificar, as licitantes que, no prazo de 03 (três) dias, a partir desta 
publicação, conforme Inciso XVIII, do Art. 4º, da Lei Federal 10.520/2002, 
apresentar recurso quanto a decisão da Pregoeira. Os autos estão disponíveis na 
Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Novembro de 2013.

Vanice Del Ponte
Pregoeira

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 
247/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 355, concernente a: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 
E RETIRADA DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM VIAS E LOGRADOU-
ROS PÚBLICOS NA ÁREA URBANA DE CIANORTE (SEDE), E NA 
ÁREA URBANA DO DISTRITO DE VIDIGAL.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: F E Berto Epp, como 
vencedora do lote único, no valor de R$ 1.251.961,08 (um milhão e duzentos e 
cinquenta e um mil e novecentos e sessenta e um reais e oito centavos).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de outubro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - I – O Cancelamento da homologação, do procedimento administrativo 
referente à Licitação nº 282/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 
407, concernente a: Aquisição de Uniforme (camisas) para servidores de áreas 
administrativas, de diversos setores do Município de Cianorte, tendo como 
empresa vencedora Claudio José Brambila.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de outubro 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 
293/2013, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 423, concernente a: Regis-
tro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e 
cozinha, material de limpeza e higiene pessoal para atendimento das pessoas 
atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: DAD Supermerca-
dos Ltda Me, nos itens 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 34, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 
65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 
97, 100, 101, 107, 110, 111, 131 e 135, no valor total de R$ 38.871,30 (trinta 
e oito mil oitocentos e setenta e um reais e trinta centavos), Sidnei Aparecido 
Chiarelli & Cia Ltda Me, nos itens 06, 09, 39, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 79, 
81, 82, 83 e 94, no valor total de R$ 1.744,00 (um mil setecentos e quarenta 
e quatro reais), Atacado Maringá Industria e Comércio de Alimentos Ltda, 
nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 17, 19, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 

45, 48, 49, 56, 57, 59, 98, 99, 103, 105, 109, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 133, 138 e 144, no valor total de R$ 60.866,15 (sessenta mil oitocentos e 
sessenta e seis reais e quinze centavos), e a empresa T. R. Carpes & Cia Ltda 
Epp, nos itens 102, 104, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 132, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 142 e 143, no valor total de 
R$ 29.073,05 (vinte e nove mil e setenta e três reais e cinco centavos).
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro 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 
308/2013, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 446, concernente a: Aquisi-
ção de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: DAD Supermerca-
dos Ltda Me, como vencedora dos itens 01, 04, 07, 13, 23 e 26 no valor total 
de R$ 52.038,52 (cinquenta e dois mil e trinta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos), Comércio de Frutas Laranja Doce Ltda Epp, nos itens 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 e 22 no valor total de R$ 46.564,40 (quarenta e seis mil, quinhentos 
e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), Sidnei Aparecido Chiarelli & 
Cia Ltda Me, nos itens 02, 03, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 25 e 27 no valor total 
de R$ 59.649,60 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos), Atacado Maringá Industria e Comércio de Alimentos Ltda, 
nos itens 05 e 14 no valor total de R$ 21.936,00 (vinte e um mil novecentos e 
trinta e seis reais) e a empresa Finati & Finati Ltda – ME, nos itens 24 e 28 no 
valor total de R$ 42.850,80 (quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e 
oitenta centavos).
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro 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 
324/2013, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 476, concernente a: Aqui-
sição de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas para comporem 
Patrulha Mecanizada do Município de Cianorte.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Avecam Comércio 
de Veículos Ltda, como vencedora do item 3, no valor total de R$ 229.900,00 
(duzentos e vinte e nove mil e novecentos reais).
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de outubro 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 
330/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 484, concernente a: Regis-
tro de preços para prestação de serviços de retifica de caixa e bomba de direção 
em ônibus da Secretaria de Educação - Divisão de Transportes.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: M Rodrigues Peças 
Me, como vencedora do lote único, no valor total de R$ 189.500,00 (cento e 
oitenta e nove mil e quinhentos reais).
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 
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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 
332/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 489, concernente a: Contra-
tação de empresa para prestação de Serviço de segurança patrimonial durante o 
evento da V mostra Científica do Parque Cinturão Verde que será realizado no 
Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori localizado na Praça Olímpica nº 100.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Prontidão Segurança 
e Vigilancia Ltda Epp, como vencedora do lote único, no valor total de R$ 
2.199,00 (dois mil e cento e noventa e nove reais).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de outubro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 307/2012 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE EPORTO SEGURO COMPANHIA 
DE SEGUROS GERAIS, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO Nº 300/2012.

CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Rua Guaianases 1238, Campos Elíseos, 
CEP: 01.204-001, na cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
61.198.164/0001-60, com inscrição estadual n. 108.377.122-112, neste ato 
representada pelo Sr. Fabio Alex Colombo, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 20.489.208-9 e do CPF nº 110.960.738-54 e o Sr. Joelson Renato 
Barbosa portador da Cédula de Identidade RG nº 6.157.016-20 e do CPF nº 
019.965.409-39, residentes e domiciliados em São Paulo.

Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de vigência e 
execução por mais sessenta e dois dias, acrescentado ao contrato o valor de R$ 
2.593,30 (dois mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos).

Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:

Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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, 12 de setembro de 2013.

          Fabio Alex Colombo                        Claudemir Romero Bongiorno
   Porto Seguro Companhia De                                     Prefeito
             Seguros Gerais                                              Contratante
               Contratada

 
Joelson Renato Barbosa

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais    
Contratada

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 
340/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 500, concernente a: Aqui-
sição de sacos plásticos para recolhimento de lixo no Parque Cinturão Verde e 
para produção de mudas de árvores no Viveiro Municipal.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: A P Ferrareze Co-
mercio Me, como vencedora do lote único no valor total de R$ 11.616,00 (onze 
mil e seiscentos e dezesseis reais).
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 408/2013 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. 330/13, homologado em 
04/11/2013.
Valor Homologado: R$ 189.500,00 (cento e oitenta e nove mil e quinhentos 
reais).
Objeto: prestação de serviços de retifica de caixa e bomba de direção em ôni-
bus da Secretaria de Educação - Divisão de Transportes.
Empresa: M Rodrigues Peças Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
307/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CIANORTE E                                                                                                                        
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO Nº 300/2012. 
 

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: 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Guaianases 1238, Campos Elíseos, CEP: 01.204-001, na cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
61.198.164/0001-60, com inscrição estadual n. 108.377.122-112, neste ato representada pelo Sr. Fabio 
Alex Colombo, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.489.208-9 e do CPF nº 110.960.738-54 e o Sr. 
Joelson Renato Barbosa portador da Cédula de Identidade RG nº 6.157.016-20 e do CPF nº 019.965.409-
39, residentes e domiciliados em São Paulo. 
 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de vigência e execução por mais sessenta e dois 
dias, acrescentado ao contrato o valor de R$ 2.593,30 (dois mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta 
centavos). 
 
Cláusula Segunda: 
Dotação orçamentária: 

07.006.0618200062.044000 
 

Apoio a execução dos serviços de 
bombeiros 3.3.90.39 01515 3831 

 
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. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 12 de setembro de 2013. 
 
 
 
 
 
             Fabio Alex Colombo  Claudemir Romero Bongiorno 
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais                   Prefeito 
                       Contratada                                                                               Contratante  

 
 
 
 
 
 

Joelson Renato Barbosa 
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais     

Contratada 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 408/2013 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. 330/13, 
homologado em 04/11/2013. 
Valor Homologado: R$ 189.500,00 (cento e oitenta e nove mil e quinhentos reais). 
Objeto: prestação de serviços de retifica de caixa e bomba de direção em ônibus da Secretaria de 
Educação - Divisão de Transportes. 
Empresa: M Rodrigues Peças Me  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 6 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAIXA 

DE DIREÇÃO DO ONIBUS 
MERCEDES 8062.955.9 

R$ 2.300,00 13.800,00 

2 12 

SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAIXA 
DE DIREÇÃO DO ONIBUS 

MERCEDES 8063.955.9 CAIXA 
MODERNA 

R$ 2.200,00 26.400,00 

3 12 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAIXA 

DE DIREÇÃO SERVOCOM DO 
ONIBUS MERCEDES 8097.955.924 

R$ 2.200,00 26.400,00 

4 12 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBA 

DE DIREÇÃO ONIBUS MODERNA 
7674.975.942 

R$ 1.550,00 18.600,00 

5 16 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBA 

DE DIREÇÃO ONIBUS ANTIGA 
7673.955.125 

R$ 1.550,00 24.800,00 

6 12 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBA 

DE DIREÇÃO ONIBUS MODERNA 
7684.955.911 

R$ 1.500,00 18.000,00 

7 10 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAIXA 
DE DIREÇÃO DO MICRO ONIBUS 

TAS 30304 
R$ 2.100,00 21.000,00 

8 10 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBA 

DE DIREÇÃO DO MICRO ONIBUS 
7673.955.865 

R$ 1.800,00 18.000,00 

9 6 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE CAIXA 
DE DIREÇÃO COM CREMALHEIRA 

CAIXA 59017 K 
R$ 2.150,00 12.900,00 

10 6 
SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBA 

DE DIREÇÃO DO MICRO ONIBUS 
7683.975.952 

R$ 1.600,00 9.600,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 409/2013 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. 293/13, homologado em 
04/11/2013.
Valor Homologado: R$ 38.871,30 (trinta e oito mil oitocentos e setenta e um 
reais e trinta centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, mate-
rial de limpeza e higiene pessoal para atendimento das pessoas atendidas nos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s.
Empresa: Dad Supermercados Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 409/2013 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. 293/13, 
homologado em 04/11/2013. 
Valor Homologado: R$ 38.871,30 (trinta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e trinta centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de limpeza e higiene pessoal 
para atendimento das pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s. 
Empresa: Dad Supermercados Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações 
Valor unitário 

registrado 
(R$) 

Valor 
total(R$) Marca 

11 15 

pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina b9), 
açúcar, amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de 
malte, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja e 
aromatizantes. contem gluten. aparência: massa bem 

assada, sem recheio e sem cobertura. cor, cheiro e 
sabor próprios. validade minima de 06 meses. 

rotulagem: de acordo com a legislação vigente. ótima 
qualidade. 

1,28 19,20 Ninfa 

13 65 

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. 

5,60 364,00 bis 

14 25 

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 

11,80 295,00 Itamarati 

15 10 

brigadeiro cremoso, para uso de recheios e coberturas, 
sabor chocolate, embalagem de 1 kg, validade mínima 

de 12 meses. ingredientes: leite condensado (leite 
padronizado e açúcar), maltodextrina, água, açúcar, 

cacau em pó e espessantes gelatina e pectina, 
aromatizantes, com traços de amendoim.  

14,83 148,30 Alispec 

16 250 café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem 
de 500gr  

6,19 1.547,50 Cianorte 

18 250 chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas 
tostadas de erva-mate (ilex paraguariensis). 

2,88 720,00 Missão 

20 65 confete para granular, de chocolate, embalagem de 
01kg, com validade mínima de 12 meses 

13,49 876,85 Alispec 

21 125 
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data 

de fabricação não superior a 02 meses e data de 
vencimento. 

1,34 167,50 Italac 

22 10 

doce de leite com ameixa pastoso, pote de 400gr. 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ou leite 

em pó reconstituído, açúcar, preparado de ameixa 
preta (açúcar, ameixa preta, glicose, aroma idêntico ao 

natural de ameixa preta, acidulante: acido lático, 
conservador: sorbato de potássio) enzima 

betagalactosidase e conservador: sorbato de potássio. 
não contem glúten. 

3,39 33,90 Ciafrios 

23 10 

doce de leite com brigadeiro, pote de 400gr. 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ou leite 
em pó reconstituído, açúcar, cacau em pó, mistura de 
ingredientes (proteína láctea, estabilizantes:alginato de 
sódio e agar), enzima betagalactosidase e conservador: 

sorbato de potássio. não contem glúten. 

3,39 33,90 ciafrios 

24 10 
doce de leite com café, pote de 400gr. ingredientes: 

concentrado para doce de leite (leite pasteurizado e/ou 
leite em pó reconstituído, açúcar), corante caramelo, 

3,39 33,90 Ciafrios 

café, conservador: sorbato de potássio e enzima: beta 
galactosidase. 

25 10 

doce de leite com chocolate pastoso, pote de 400 gr, 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ou leite 
em pó reconstituído, açúcar, cacau em pó, mistura de 
proteína e espessante (proteína láctea e espessante: 
carragena) enzima beta galactosidase e conservador: 

sorbato de potásio. não contem glúten. 

3,39 33,90 Ciafrios 

26 10 

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. 

3,39 33,90 Ciafrios 

27 10 

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 ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de 

maracujá, conservador: sorbato de potássio, 
estabilizante: cítrico de sódio, espessante: goma 

xantana, agente de firmeza: fosfato tricálcio), 
conservador: sorbato de potassio e enzima: beta 

galactosidase 

3,39 33,90 Ciafrios 

28 10 

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. 

3,39 33,90 Ciafrios 

29 125 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira 
qualidade, branco, extra, isenta de sujidades, fungos, 

substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, 
acondicionado em bandejas de papelão forte, com 
divisões celulares, prazo mínimo de validade de 15 

(quinze) dias e suas condições deverão estar de acordo 
com a norma técnica de alimentação. 

3,97 496,25 In natura 

30 25 

emulsificante de uso culunário, embalagem de 200gr, 
ingredientes: monoglicerídeos de ácidos graxos 
monoestearato de sorbitana poliox ietileno de 

monoestearato de sorbitana e conservantes:sorbato de 
potássio 

4,09 102,25 Selecta 

31 65 

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

e sal. embalado em recipiente metálico, 
hermeticamente fechado e esterilizado através de um 
processo térmico, com validade de 3 anos da data de 

fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

1,30 84,50 Quero 

34 25 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida 

com ferro e acido folico. produto obtido a partir do 
cereal limpo. 1ª qualidade. 

10,18 254,50 Arapongas 

36 40 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento de 
sujeiras 

4,78 191,20 Efraim 

42 150 

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. 

1,89 283,50 Vidativa 

43 10 

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. 

3,14 31,40 Floriani 

44 10 

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

enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 
contém glúten. fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. primária: 
sacos de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado. 

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

3,88 38,80 floriani 

46 10 

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. 

3,47 34,70 Floriani 
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EXTRATO DA ATA Nº. 409/2013 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. 293/13, 
homologado em 04/11/2013. 
Valor Homologado: R$ 38.871,30 (trinta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e trinta centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de limpeza e higiene pessoal 
para atendimento das pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s. 
Empresa: Dad Supermercados Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações 
Valor unitário 

registrado 
(R$) 

Valor 
total(R$) Marca 

11 15 

pacotes de 400gr. de biscoito doce, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina b9), 
açúcar, amido, gordura vegetal hidrogenada, extrato de 
malte, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja e 
aromatizantes. contem gluten. aparência: massa bem 

assada, sem recheio e sem cobertura. cor, cheiro e 
sabor próprios. validade minima de 06 meses. 

rotulagem: de acordo com a legislação vigente. ótima 
qualidade. 

1,28 19,20 Ninfa 

13 65 

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. 

5,60 364,00 bis 

14 25 

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 

11,80 295,00 Itamarati 

15 10 

brigadeiro cremoso, para uso de recheios e coberturas, 
sabor chocolate, embalagem de 1 kg, validade mínima 

de 12 meses. ingredientes: leite condensado (leite 
padronizado e açúcar), maltodextrina, água, açúcar, 

cacau em pó e espessantes gelatina e pectina, 
aromatizantes, com traços de amendoim.  

14,83 148,30 Alispec 

16 250 café torrado moído, de primeira qualidade. embalagem 
de 500gr  

6,19 1.547,50 Cianorte 

18 250 chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas 
tostadas de erva-mate (ilex paraguariensis). 

2,88 720,00 Missão 

20 65 confete para granular, de chocolate, embalagem de 
01kg, com validade mínima de 12 meses 

13,49 876,85 Alispec 

21 125 
caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data 

de fabricação não superior a 02 meses e data de 
vencimento. 

1,34 167,50 Italac 

22 10 

doce de leite com ameixa pastoso, pote de 400gr. 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ou leite 

em pó reconstituído, açúcar, preparado de ameixa 
preta (açúcar, ameixa preta, glicose, aroma idêntico ao 

natural de ameixa preta, acidulante: acido lático, 
conservador: sorbato de potássio) enzima 

betagalactosidase e conservador: sorbato de potássio. 
não contem glúten. 

3,39 33,90 Ciafrios 

23 10 

doce de leite com brigadeiro, pote de 400gr. 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ou leite 
em pó reconstituído, açúcar, cacau em pó, mistura de 
ingredientes (proteína láctea, estabilizantes:alginato de 
sódio e agar), enzima betagalactosidase e conservador: 

sorbato de potássio. não contem glúten. 

3,39 33,90 ciafrios 

24 10 
doce de leite com café, pote de 400gr. ingredientes: 

concentrado para doce de leite (leite pasteurizado e/ou 
leite em pó reconstituído, açúcar), corante caramelo, 

3,39 33,90 Ciafrios 
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47 10 

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. 

3,17 31,70 Floriani 

50 25 

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

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

2,69 67,25 In natura 

51 25 

unidade de almeirão: tamanho médio, cor verde, 
aparência viçosa e saudável, sem pontos escuros, 

firmes e bem desenvolvidas estar livre de enfermidades 
e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de 

origem física ou mecânica que afete a aparência, 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 

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

2,27 56,75 In natura 

52 25 

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

(unidade - pés).  

2,99 74,75 In natura 

53 10 

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

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

próprio. 

3,29 32,90 Soya 

54 25 

massa pronta para pizza com 2 unidades de 300gr. 
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. 

9,41 235,25 baiano 

55 30 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. 
produto proveniente de grãos sadios de milho não 

danificados por insetos ou fungos e em bom estado de 
conservação. a embalagem deve estar intacta, o 
produto acondicionado em pacotes de polietileno 

transparente e bem vedado. prazo de validade: mínimo 
de 6 meses. data de fabricação: máxima de 30 dias. 

1,85 55,50 Amafil 

58 25 

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, 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 

2,73 68,25 São Paulo 

60 65 orégano embalagem plástica de 500g 4,64 301,60 Dela torre 

61 65 
pacote de pimenta do reino moida, embalagem com 200 

grs, com data de fabricação e vencimento visíveis na 
embalagem. 

4,67 303,55 Dela torre 

62 15 

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 

4,83 72,45 penachi 

63 65 pacote de 50 gr de queijo parmesão ralado 1,88 122,20 Ipanema 

65 25 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com 
coroa, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta 
e suas condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação. 

1,96 49,00 In natura 

66 15 

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 

12,83 192,45 In natura 

72 125 

quilos de carne bovina acem moída, resfriada, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalada em 
saco plástico transparente de polietileno de ate 2 kg 

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

11,28 1.410,00 Massa 

73 15 
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, 
que afetem sua aparência, sem brotos e com formação 

uniforme. 
3,73 55,95 In natura 

74 25 

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 

3,42 85,50 In natura 

75 40 costelinha suína. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. - 
por kg 

9,84 393,60 ribeiro 

76 40 frango inteiro congelado. conforme registro no m.a.p.a. 
e s.i.f. - por kg 

5,39 215,60 Granjeiro 

78 40 

quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio, de 1ª 

qualidade e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

1,44 57,60 In natura 

80 40 

quilos de linguiça calabresa, resfriadas e embaladas em 
embalagem própria contendo sua data de fabricação 

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

12,60 504,00 frimesa 

84 40 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta e, suas condições deverão ser 
de acordo com a norma técnica de alimentação 

1,44 57,60 In natura 

85 40 quilo de melão, amarelo, polpa branca, não resfriados, 
embalados de forma a proteger o produto. 

4,44 177,60 In natura 

86 40 

quilos de carne de frango, peito, embalado e congelado. 
suas condições deverão estar de acordo com as normas 
tecnicas de alimentação. embalagem deve conter data 

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

agricultura. 

8,39 335,60 Granjeiro 

87 50 quilo de tomate a, porte médio/grande firme, intacto e 
grau médio de amadurecimento, de primeira qualidade. 

4,79 239,50 In natura 

88 125 
quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com 

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

14,62 1.827,50 Frimesa 

89 40 

quilos de bacon suíno defumado de primeira qualidade 
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer 

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

conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. 

13,79 551,60 Frimesa 

90 40 
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º 

qualidade e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

5,39 215,60 Granjeiro 

91 40 

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 

14,79 591,60 Ribeiro 

92 125 quilos de mortadela, com atendimento às normas de 
saúde pública e agricultura   

13,70 1.712,50 Perdigão 

93 625 

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. 

7,43 4.643,75 Dia a dia 

95 125 
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com 

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

18,78 2.347,50 Ouro verde 

96 65 

quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com 
informações nutricionais, inspecionada pelo sif e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

5,63 365,95 Palmali 

97 40 quilos de repolho manteiga, verde claro, sem 
danificações. 

3,43 137,20 In natura 

100 25 

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, 

2,39 59,75 Zaeli 

café, conservador: sorbato de potássio e enzima: beta 
galactosidase. 

25 10 

doce de leite com chocolate pastoso, pote de 400 gr, 
ingredientes: leite pasteurizado padronizado e/ou leite 
em pó reconstituído, açúcar, cacau em pó, mistura de 
proteína e espessante (proteína láctea e espessante: 
carragena) enzima beta galactosidase e conservador: 

sorbato de potásio. não contem glúten. 

3,39 33,90 Ciafrios 

26 10 

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. 

3,39 33,90 Ciafrios 

27 10 

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 ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de 

maracujá, conservador: sorbato de potássio, 
estabilizante: cítrico de sódio, espessante: goma 

xantana, agente de firmeza: fosfato tricálcio), 
conservador: sorbato de potassio e enzima: beta 

galactosidase 

3,39 33,90 Ciafrios 

28 10 

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. 

3,39 33,90 Ciafrios 

29 125 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira 
qualidade, branco, extra, isenta de sujidades, fungos, 

substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, 
acondicionado em bandejas de papelão forte, com 
divisões celulares, prazo mínimo de validade de 15 

(quinze) dias e suas condições deverão estar de acordo 
com a norma técnica de alimentação. 

3,97 496,25 In natura 

30 25 

emulsificante de uso culunário, embalagem de 200gr, 
ingredientes: monoglicerídeos de ácidos graxos 
monoestearato de sorbitana poliox ietileno de 

monoestearato de sorbitana e conservantes:sorbato de 
potássio 

4,09 102,25 Selecta 

31 65 

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

e sal. embalado em recipiente metálico, 
hermeticamente fechado e esterilizado através de um 
processo térmico, com validade de 3 anos da data de 

fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

1,30 84,50 Quero 

34 25 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida 

com ferro e acido folico. produto obtido a partir do 
cereal limpo. 1ª qualidade. 

10,18 254,50 Arapongas 

36 40 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento de 
sujeiras 

4,78 191,20 Efraim 

42 150 

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. 

1,89 283,50 Vidativa 

43 10 

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. 

3,14 31,40 Floriani 

44 10 

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

enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 
contém glúten. fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. primária: 
sacos de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado. 

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

3,88 38,80 floriani 

46 10 

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. 

3,47 34,70 Floriani 

47 10 

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. 

3,17 31,70 Floriani 

50 25 

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

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

2,69 67,25 In natura 

51 25 

unidade de almeirão: tamanho médio, cor verde, 
aparência viçosa e saudável, sem pontos escuros, 

firmes e bem desenvolvidas estar livre de enfermidades 
e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de 

origem física ou mecânica que afete a aparência, 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 

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

2,27 56,75 In natura 

52 25 

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

(unidade - pés).  

2,99 74,75 In natura 

53 10 

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

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

próprio. 

3,29 32,90 Soya 

54 25 

massa pronta para pizza com 2 unidades de 300gr. 
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. 

9,41 235,25 baiano 

55 30 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. 
produto proveniente de grãos sadios de milho não 

danificados por insetos ou fungos e em bom estado de 
conservação. a embalagem deve estar intacta, o 
produto acondicionado em pacotes de polietileno 

transparente e bem vedado. prazo de validade: mínimo 
de 6 meses. data de fabricação: máxima de 30 dias. 

1,85 55,50 Amafil 

58 25 

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, 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 

2,73 68,25 São Paulo 

60 65 orégano embalagem plástica de 500g 4,64 301,60 Dela torre 

61 65 
pacote de pimenta do reino moida, embalagem com 200 

grs, com data de fabricação e vencimento visíveis na 
embalagem. 

4,67 303,55 Dela torre 

62 15 

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 

4,83 72,45 penachi 

63 65 pacote de 50 gr de queijo parmesão ralado 1,88 122,20 Ipanema 

65 25 

quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com 
coroa, tamanho e coloração uniformes, devendo ser 

bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta 
e suas condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação. 

1,96 49,00 In natura 

66 15 

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 

12,83 192,45 In natura 



Órgão Oficial Nº 0174                      Quinta-feira, 07 de novembro de 2013                                      Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

9

realçadores de sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico. não contém glúten. 

101 65 coador para café com filtro permanente de nylon. 4,69 304,85 Itamarati 

107 250 
guardanapo de papel, tamanho 30x30cm, pacotes com 

02 rolos, c or branca, com 75 folhas cada rolo 
totalizando 150 folhas 

1,28 320,00 Nobre 

110 25 rolo de papel manteiga 30x45cm, na cor branca, para 
uso culinário 

4,24 106,00 Giopack 

111 10 suporte para coador de papel para café nº 103. 
composição: 100% celulose. 

4,59 45,90 Itamarati 

131 400 

papel higiênico, branco, fardo c/ 16x4 unidades, 
branco, rolo medindo 30mx10cm cada rolo, macio, sem 

perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% 
fibra celulósica, folha simples, embalagem plástica com 
quatro rolos, original do fabricante, com composição, 

data de fabricação e validade e informações do 
fabricante estampado na embalagem. boa qualidade 

35,49 14.196,00 Paloma 

135 15 
rodo para piso, com base em ferro, com espuma, 

medindo 40cm, com cabo em madeira com encaixe 
rosqueado, comprimento 1500mm 

23,78 356,70 Paulista 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

72 125 

quilos de carne bovina acem moída, resfriada, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalada em 
saco plástico transparente de polietileno de ate 2 kg 

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

11,28 1.410,00 Massa 

73 15 
quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, 
que afetem sua aparência, sem brotos e com formação 

uniforme. 
3,73 55,95 In natura 

74 25 

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 

3,42 85,50 In natura 

75 40 costelinha suína. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. - 
por kg 

9,84 393,60 ribeiro 

76 40 frango inteiro congelado. conforme registro no m.a.p.a. 
e s.i.f. - por kg 

5,39 215,60 Granjeiro 

78 40 

quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio, de 1ª 

qualidade e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

1,44 57,60 In natura 

80 40 

quilos de linguiça calabresa, resfriadas e embaladas em 
embalagem própria contendo sua data de fabricação 

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

12,60 504,00 frimesa 

84 40 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre 
de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta e, suas condições deverão ser 
de acordo com a norma técnica de alimentação 

1,44 57,60 In natura 

85 40 quilo de melão, amarelo, polpa branca, não resfriados, 
embalados de forma a proteger o produto. 

4,44 177,60 In natura 

86 40 

quilos de carne de frango, peito, embalado e congelado. 
suas condições deverão estar de acordo com as normas 
tecnicas de alimentação. embalagem deve conter data 

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

agricultura. 

8,39 335,60 Granjeiro 

87 50 quilo de tomate a, porte médio/grande firme, intacto e 
grau médio de amadurecimento, de primeira qualidade. 

4,79 239,50 In natura 

88 125 
quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com 

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

14,62 1.827,50 Frimesa 

89 40 

quilos de bacon suíno defumado de primeira qualidade 
embalado a vácuo livre de parasitas e de qualquer 

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

conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. 

13,79 551,60 Frimesa 

90 40 
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º 

qualidade e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

5,39 215,60 Granjeiro 

91 40 

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 

14,79 591,60 Ribeiro 

92 125 quilos de mortadela, com atendimento às normas de 
saúde pública e agricultura   

13,70 1.712,50 Perdigão 

93 625 

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. 

7,43 4.643,75 Dia a dia 

95 125 
quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com 

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

18,78 2.347,50 Ouro verde 

96 65 

quilos de salsicha a granel, de 1ª qualidade, com 
informações nutricionais, inspecionada pelo sif e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

5,63 365,95 Palmali 

97 40 quilos de repolho manteiga, verde claro, sem 
danificações. 

3,43 137,20 In natura 

100 25 

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, 

2,39 59,75 Zaeli 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 410/2013 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. 293/13, homologado em 
04/11/2013.
Valor Homologado: R$ 1.744,00 (um mil setecentos e quarenta e quatro reais).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, mate-
rial de limpeza e higiene pessoal para atendimento das pessoas atendidas nos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s.
Empresa: Sidnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda. Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 411/2013 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. 293/13, homologado em 
04/11/2013.
Valor Homologado: R$ 60.866,15 (sessenta mil oitocentos e sessenta e seis 
reais e quinze centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, mate-
rial de limpeza e higiene pessoal para atendimento das pessoas atendidas nos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s.

Item Qtde Especificações 
Valor unitário 

registrado 
(R$) 

Valor 
total(R$) Marca 

6 25 
azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, 

embalagem de vidro. ingredientes: azeitonas, salmoura 
(água e sal) e acidulante acido cítrico. 

2,65 66,25 Cantu 

9 10 

beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor coco, 
embalagem de 1kg, validade mínima de 12 meses. 
ingredientes: leite condensado (leite padronizado e 

açúcar), açúcar, água, coco ralado, gordura vegetal e 
espessante pectina, com traços de amendoim.  

14,85 148,50 Mococa 

39 40 
glacê de uso culinário, embalagem de 1 litro, para 

cobertura de bolos e doces, com validade mínima de 12 
meses 

4,75 190,00 Magro 

64 15 abacate, maduro, sem sinais de machucado, sem sinais 
de podre. kg 

1,85 27,75 Bela vista 

67 35 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, 

em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

3,90 136,50 Bela vista 

68 30 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira 
qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio, sem 

defeitos que afete sua aparência e conformação 
uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 

desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas 
condições deverão estar de acordo com as normas 

técnicas de alimentação. 

1,75 52,50 Bela vista 

69 15 

quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca, 
aparência viçosa e saudável - 

classificação/características gerais: deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser 

frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma 
e cor da espécie e variedade, 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, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/99 

3,40 51,00 Bela vista 

70 40 

batata - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 

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

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

2,65 106,00 Bela vista 

71 40 bisteca suína, carne de 1ª qualidade. conforme registro 
no m.a.p.a. e s.i.f.- por kg 

9,75 390,00 Ki vale 

77 30 

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. 

3,45 103,50 Bela vista 

79 30 

quilos de limão tayti, sendo de primeira qualidade, 
fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e 

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

1,80 54,00 Bela vista 

81 40 maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou 
amassada- kg 

3,85 154,00 Bela vista 

82 40 mamão papaya, maduro, firme, sem sinal de podre ou 
amassado. - kg 

2,70 108,00 Bela vista 

83 40 manga thomi, madura, firme, sem sinal de podre ou 
amassada. - kg 

2,40 96,00 Bela vista 

94 25 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, 
apresentando tamanho médio uniforme e 

suficientemente desenvolvido, estando livre de 
enfermidade, defeitos graves, sem danos de origem 

física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, 
etc) e suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

2,40 60,00 Bela vista 

 

Item Qtde Especificações 
Valor unitário 

registrado 
(R$) 

Valor 
total(R$) Marca 

6 25 
azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, 

embalagem de vidro. ingredientes: azeitonas, salmoura 
(água e sal) e acidulante acido cítrico. 

2,65 66,25 Cantu 

9 10 

beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor coco, 
embalagem de 1kg, validade mínima de 12 meses. 
ingredientes: leite condensado (leite padronizado e 

açúcar), açúcar, água, coco ralado, gordura vegetal e 
espessante pectina, com traços de amendoim.  

14,85 148,50 Mococa 

39 40 
glacê de uso culinário, embalagem de 1 litro, para 

cobertura de bolos e doces, com validade mínima de 12 
meses 

4,75 190,00 Magro 

64 15 abacate, maduro, sem sinais de machucado, sem sinais 
de podre. kg 

1,85 27,75 Bela vista 

67 35 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, 

em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

3,90 136,50 Bela vista 

68 30 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira 
qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio, sem 

defeitos que afete sua aparência e conformação 
uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 

desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas 
condições deverão estar de acordo com as normas 

técnicas de alimentação. 

1,75 52,50 Bela vista 

69 15 

quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca, 
aparência viçosa e saudável - 

classificação/características gerais: deverá ser 
procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser 

frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma 
e cor da espécie e variedade, 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, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/99 

3,40 51,00 Bela vista 

70 40 

batata - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem 

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

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

2,65 106,00 Bela vista 

71 40 bisteca suína, carne de 1ª qualidade. conforme registro 
no m.a.p.a. e s.i.f.- por kg 

9,75 390,00 Ki vale 

77 30 

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. 

3,45 103,50 Bela vista 

79 30 

quilos de limão tayti, sendo de primeira qualidade, 
fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e 

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

1,80 54,00 Bela vista 

81 40 maçã fuji, madura, firme, sem sinal de podre ou 
amassada- kg 

3,85 154,00 Bela vista 

82 40 mamão papaya, maduro, firme, sem sinal de podre ou 
amassado. - kg 

2,70 108,00 Bela vista 

83 40 manga thomi, madura, firme, sem sinal de podre ou 
amassada. - kg 

2,40 96,00 Bela vista 

94 25 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, 
apresentando tamanho médio uniforme e 

suficientemente desenvolvido, estando livre de 
enfermidade, defeitos graves, sem danos de origem 

física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, 
etc) e suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação. 

2,40 60,00 Bela vista 
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Empresa: Atacado Maringá Ind. e Com. de Alimentos Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 411/2013 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. 293/13, homologado em 
04/11/2013. 
Valor Homologado: R$ 60.866,15 (sessenta mil oitocentos e sessenta e seis reais e quinze centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de limpeza e higiene pessoal para 
atendimento das pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s. 
Empresa: Atacado Maringá Ind. e Com. de Alimentos Ltda 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) 

Valor 
total(R$) Marca 

1 65 

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 pó, maltodextrina, 

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

2,69 174,85 Jandaia 

2 15 

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. 

6,90 103,50 Douro 

3 25 

caixa de 01kg de amido de milho. produto amilaceo 
extraído das partes aéreas comestíveis da semente do 

milho, isenta de sujidades, larvas e parasitas. ingredientes: 
amido. não contem glúten. 1º qualidade. 

4,30 107,50 Dmille 

4 100 
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 

3,60 360,00 Quero 

5 15 

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. 

10,10 151,50 Nutrimais 

7 15 

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. 

5,99 89,85 pietrobom 

8 25 
batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, 
ingredientes: batata, gordura vegetal e sal. não contem 

glúten. 
7,05 176,25 Sabor batata 

10 15 

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 químico (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 traços 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. 

2,70 40,50 Racine 

12 15 

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 
químicos, bicarbonato de sódio e amonio, aromatizante e 

acidulante acido citrico. contem glúten. 

4,49 67,35 Bolamel 

17 15 

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 

2,59 38,85 Quero 

19 65 

pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e parcialmente 
desengordurado. não acrescido de açúcar.  ingredientes: 

polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada e 
conservador ins 223. não contem glúten. 1ª qualidade. 

2,20 143,00 Dmille 

32 65 

latas de 350gr de extrato de tomate, simples, concentrado. 
ingredientes: polpa de tomate, água, sal, acido cítrico e 
corante natural de urucum. validade por dois anos a 

contar da data de entrega. 

1,70 110,50 Bonare 

33 40 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, 
sabores variados  

19,90 796,00 Dfonte 

35 40 

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  

5,20 208,00 trivial 

37 25 

latas de 250gr de fermento em pó químico. ingredientes: 
amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato 

monocalcico, bicarbonato de sodio e carbonato de calcio. 
primeira qualidade. com prazo de validade mínima de 06 

meses. 

4,19 104,75 Trisant 

38 65 

pacote de 01 kg de fubá de milho tipo mimoso. obtido de 
grãos sadios, coloração homogenea, ausência de matéria 

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

fabricação máxima: 30 dias. 

1,20 78,00 Nutrinovo 

40 125 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem 
longa vida com data de fabricação não superior a 2 meses 

e data de vencimento. 
2,39 298,75 Triangulo 

41 375 
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: 
leite integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não 

contém glúten. 
6,70 2.512,50 Danki 

45 10 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr 2,90 29,00 Bortolini 

48 10 

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. 

2,70 27,00 Bortolini 

49 25 

maionese sache de 400gr, 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 

fabricação e vencimento. 

2,20 55,00 Purity 

56 125 milho pipoca, embalagem com 500gr 2,10 262,50 Catermar 

57 65 

latas de 200 gr de milho verde em conserva, contendo 
grãos inteiros, reidratados ao natural, contendo água, 

açúcar e sal. embalado em recipiente metálico, 
hermeticamente fechado e esterilizada através de processo 

térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação 
indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

1,39 90,35 Jussara 

59 125 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem 
com 900ml.  

3,10 387,50 Coano 

98 20 
pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto de 
sódio), iodato de potássio, anti-umectante, auui, conforme 

legislação vigente 
0,99 19,80 uniao 

99 125 

suco, pacote de 01 quilo, em pó, para preparar 10 litros de 
suco. embalagem contendo instruções de preparo, datas de 

fabricação e vencimento, sendo o primeiro menor que 02 
meses. diversos sabores. 

3,60 450,00 Nutringa 

103 1.000 

copo para água, caixa com 3000 unidades, plástico 
descartável, capacidade 180ml, em poliestireno branco, 

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, pacote com 100 unidades   

52,99 52.990,00 Hipercopo 

105 25 fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. embalagem pacote 
com 10 caixas 

1,60 40,00 Paraná 

109 25 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,40 60,00 Giopack 

112 10 absorvente com abas, embalagem com 8 unidades 2,20 22,00 Mulher ativa 

118 15 
desodorizador de ambiente, embalagem de 360ml, aerosol. 

composição: emulsificante, anti-oxidante, fragância, 
veículo e propelentes. 

4,60 69,00 Ultrafresch 

119 125 
frasco com 500ml de detergente com aroma neutro, 

tensoativos aniônicos bio-degradáveis, para remoção de 
gordura em louças, talheres e panelas.  

0,89 111,25 Minuano 

120 10 escova com cabo para lavar roupa. composição: pigmento, 
matéria sintética e metal. 

2,35 23,50 Inçavas 

121 65 esponja de lã de aço carbonado abrasivo, para limpeza em 
geral. embalagem com 08 unidades, peso superior a 50gr 

1,35 87,75 Q lustro 

122 30 esponja de lavar louça, dupla face, medindo  
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza pesada. 

2,20 66,00 Bettanin 

35 40 

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  

5,20 208,00 trivial 

37 25 

latas de 250gr de fermento em pó químico. ingredientes: 
amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato 

monocalcico, bicarbonato de sodio e carbonato de calcio. 
primeira qualidade. com prazo de validade mínima de 06 

meses. 

4,19 104,75 Trisant 

38 65 

pacote de 01 kg de fubá de milho tipo mimoso. obtido de 
grãos sadios, coloração homogenea, ausência de matéria 

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

fabricação máxima: 30 dias. 

1,20 78,00 Nutrinovo 

40 125 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem 
longa vida com data de fabricação não superior a 2 meses 

e data de vencimento. 
2,39 298,75 Triangulo 

41 375 
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: 
leite integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não 

contém glúten. 
6,70 2.512,50 Danki 

45 10 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr 2,90 29,00 Bortolini 

48 10 

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. 

2,70 27,00 Bortolini 

49 25 

maionese sache de 400gr, 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 

fabricação e vencimento. 

2,20 55,00 Purity 

56 125 milho pipoca, embalagem com 500gr 2,10 262,50 Catermar 

57 65 

latas de 200 gr de milho verde em conserva, contendo 
grãos inteiros, reidratados ao natural, contendo água, 

açúcar e sal. embalado em recipiente metálico, 
hermeticamente fechado e esterilizada através de processo 

térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação 
indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

1,39 90,35 Jussara 

59 125 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem 
com 900ml.  

3,10 387,50 Coano 

98 20 
pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto de 
sódio), iodato de potássio, anti-umectante, auui, conforme 

legislação vigente 
0,99 19,80 uniao 

99 125 

suco, pacote de 01 quilo, em pó, para preparar 10 litros de 
suco. embalagem contendo instruções de preparo, datas de 

fabricação e vencimento, sendo o primeiro menor que 02 
meses. diversos sabores. 

3,60 450,00 Nutringa 

103 1.000 

copo para água, caixa com 3000 unidades, plástico 
descartável, capacidade 180ml, em poliestireno branco, 

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, pacote com 100 unidades   

52,99 52.990,00 Hipercopo 

105 25 fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. embalagem pacote 
com 10 caixas 

1,60 40,00 Paraná 

109 25 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,40 60,00 Giopack 

112 10 absorvente com abas, embalagem com 8 unidades 2,20 22,00 Mulher ativa 

118 15 
desodorizador de ambiente, embalagem de 360ml, aerosol. 

composição: emulsificante, anti-oxidante, fragância, 
veículo e propelentes. 

4,60 69,00 Ultrafresch 

119 125 
frasco com 500ml de detergente com aroma neutro, 

tensoativos aniônicos bio-degradáveis, para remoção de 
gordura em louças, talheres e panelas.  

0,89 111,25 Minuano 

120 10 escova com cabo para lavar roupa. composição: pigmento, 
matéria sintética e metal. 

2,35 23,50 Inçavas 

121 65 esponja de lã de aço carbonado abrasivo, para limpeza em 
geral. embalagem com 08 unidades, peso superior a 50gr 

1,35 87,75 Q lustro 

122 30 esponja de lavar louça, dupla face, medindo  
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza pesada. 

2,20 66,00 Bettanin 

com ação antibacterias que combate o desenvolvimento e 
proliferação de germes e bactérias na esponja. lado verde, 
fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e lado amarelo, 
espuma macia, para limpeza de superfícies delicadas. 

composição: espuma de poliuretano com agente 
antibactérias e fibra sintética com abrasivo. ótima 

qualidade 

123 65 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 
aproximadamente 30x50cm, com costuras nas laterais, 

100% algodão, alta absorção de umidade 
1,80 117,00 Martins 

133 15 prendedores p/ roupa, pacote com 24 unidades - madeira. 
boa qualidade 

0,99 14,85 Both 

138 20 

sabonete líquido, embalagem com 5 litros, para uso em 
saboneteira, para lavagem de mãos. original de fábrica,  

embalagem lacrada, com registro no ministério da saúde, 
validade e ficha técnica do fabricante, indicações de uso, 

lote, data de fabricação estampado no rótulo da 
embalagem. composição: tensoativo não iônico, glicerina, 

alcalinizante, conservante, corante, essência e água 

16,50 330,00 Smeel 

144 10 
vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de madeira 

rosqueado, cepa de material plástico de 19cm, para 
limpeza em geral. 

5,20 52,00 preferida 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 
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com ação antibacterias que combate o desenvolvimento e 
proliferação de germes e bactérias na esponja. lado verde, 
fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e lado amarelo, 
espuma macia, para limpeza de superfícies delicadas. 

composição: espuma de poliuretano com agente 
antibactérias e fibra sintética com abrasivo. ótima 

qualidade 

123 65 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 
aproximadamente 30x50cm, com costuras nas laterais, 

100% algodão, alta absorção de umidade 
1,80 117,00 Martins 

133 15 prendedores p/ roupa, pacote com 24 unidades - madeira. 
boa qualidade 

0,99 14,85 Both 

138 20 

sabonete líquido, embalagem com 5 litros, para uso em 
saboneteira, para lavagem de mãos. original de fábrica,  

embalagem lacrada, com registro no ministério da saúde, 
validade e ficha técnica do fabricante, indicações de uso, 

lote, data de fabricação estampado no rótulo da 
embalagem. composição: tensoativo não iônico, glicerina, 

alcalinizante, conservante, corante, essência e água 

16,50 330,00 Smeel 

144 10 
vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de madeira 

rosqueado, cepa de material plástico de 19cm, para 
limpeza em geral. 

5,20 52,00 preferida 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013. 
 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 412/2013 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. 293/13, homologado em 
04/11/2013.
Valor Homologado: R$ 29.073,05 (vinte e nove mil e setenta e três reais e 
cinco centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, mate-
rial de limpeza e higiene pessoal para atendimento das pessoas atendidas nos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS’s.
Empresa: T. R. Carpes & Cia Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) 

Valor 
total(R$) Marca 

102 65 filtro de papel, para café, n. 103, caixa com 60 
filtros.composição: 100% fibras celulósicas. 

4,30 279,50 Brigita 

104 625 

copo para café,caixa com 3000unidades, plástico 
descartável, capacidade 50ml, em poliestireno branco, não 
tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por centena 

igual ou superior a 220g e de acordo com norma nbr 
14.865. acondicionados em sacos plásticos com 100 

unidades cada. 

35,00 21.875,00 Copomais 

106 250 

guardanapo de papel, pacote com 50 unidades, 
descartável, tamanho pequeno, com dimensões 

aproximadas 20x23cm. folha simples, extra branco, 100% 
fibras naturais e de alta qualidade, acondicionado em 

embalagem plástica transparente, original do fabricante 

0,64 160,00 Guará 

108 65 
pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, 

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

4,30 279,50 Pano pratic 

113 125 
água sanitária, uso domestico, a base de hipoclorito de 

sódio, com teor de cloro entre 2,0 a 2,5% p/p. embalagem 
de 01 litro 

1,49 186,25 Universal 

114 125 álcool etílico 46m2° inpm (54° gl), embalagem com 01 litro 3,40 425,00 Do vale 

115 15 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço 

no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, 
capacidade de 20 litros 

7,75 116,25 Arqplast 

116 100 

cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, composição: 
cera de carnaúba, parafina, resina fumarica, cera de 

polietileno, emulsificante, pigmento, perfume, conservante 
e água 

5,20 520,00 Onixx 

117 115 desinfetante liquido, para uso geral/banheiros, ação 
bactericida e germicida, embalagem de 2 litros 

2,98 342,70 Universal 

124 65 frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: lauril éter, 
sulfato de sódio), líquido, com pulverizador de gatilho. 

4,30 279,50 Onixx 

125 190 
frasco com 500ml de limpador instantâneo multiuso, 
(contendo alquil benzeno, sulfonato de sódio, álccol 

etoxilado, e essência), líquido, para limpeza em geral. 
2,40 456,00 Onixx 

126 15 
inseticida, em aerosol, não contendo cfc-clorofluorcarbono. 

embalagem: com volume não inferior a 300 ml e não 
superior a 400 ml. 

5,70 85,50 Torpedo 

127 65 

lustra móveis, frasco de 500ml, pronto para uso, original 
do fabricante, com registro do ministério da saúde, 

químico responsável, indicação de uso, composição, data 
de fabricação e de validade e informações do fabricante na 

embalagem. boa qualidade 

5,40 351,00 Onixx 

128 250 pacotes de papel toalha com 1.000 unidades, cor branca. 8,45 2.112,50 Spring 

129 25 palha de aço, pacote com 25 g. material: aço carbono, 
aplicação: limpeza geral 

1,20 30,00 Sany 

130 65 
pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas 

com acabamento em overlock, dimensões  aproximadas de 
70x50cm e peso aprox. de 100gr. 

5,80 377,00 Pano pratic 

132 25 

luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par, luvas de 
proteção e segurança, uso doméstico, tamanho médio, 
forro 100% algodão, antiderrapante, anatômica, cano 
longo, dispensa uso de talco, elaborada com látex de 

borracha, natural de alta qualidade 

2,80 70,00 Volk 

134 15 rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 borrachas 
com 45cm de largura cada. 

23,20 348,00 Enxuga 

136 25 pacote com 5 pedras de sabão em barra. 3,50 87,50 Zavaski 

137 40 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 01 
quilo, para limpeza geral, biodegradável, original do 

fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, indicação de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e informações do fabricante no 
rótulo. composição: tensoativo aniônico. tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador 
óptico, essência, água, alvejante e carga. ótima qualidade 

4,20 168,00 Klipp 

139 20 

saco para lixo (100 litros), em plástico, medidas 
aproximadas 70x90cm, reforçado, indicado para uso 
doméstico pesado. composição: 98% polietileno, 2% 

pigmento. boa qualidade, embalagem com 10 unidades 

4,20 84,00 Giopack 

140 40 

saco para lixo (30 litros), em plástico, medidas 
aproximadas 50x62cm, reforçado, indicado para uso 
doméstico pesado. composição: 98% polietileno, 2% 

pigmento. boa qualidade, embalagem com 10 unidades 

3,10 124,00 Gipack 

141 15 

saco para lixo (50 litros), em plástico, medidas 
aproximadas 60x80cm, reforçado, indicado para uso 
doméstico pesado. composição: 98% polietileno, 2% 

pigmento. boa qualidade, embalagem com 10 unidades 

4,10 61,50 giopack 

142 40 

saponáceo (sapólio) cremoso original, embalagem com 
300g. composição: tensoativos aniônicos e não iônicos, 

espessante, alcalizantes, abrasivo, preservante, pigmentos, 
fragrância e veículo. componente ativo linear alquilbenzeno 

sulfonato de sódio. 

2,80 112,00 Perfect clean 

143 15 vassoura caipira, com cabo de madeira, cepa em palha, 
com cerdas de no mínimo 25cm, para limpeza em geral. 

9,49 142,35 perovinha 
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copo para café,caixa com 3000unidades, plástico 
descartável, capacidade 50ml, em poliestireno branco, não 
tóxico, com frisos e saliência na borda, peso por centena 
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14.865. acondicionados em sacos plásticos com 100 

unidades cada. 
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aproximadas 20x23cm. folha simples, extra branco, 100% 
fibras naturais e de alta qualidade, acondicionado em 

embalagem plástica transparente, original do fabricante 
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pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 65x40cm, 

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

4,30 279,50 Pano pratic 

113 125 
água sanitária, uso domestico, a base de hipoclorito de 

sódio, com teor de cloro entre 2,0 a 2,5% p/p. embalagem 
de 01 litro 

1,49 186,25 Universal 

114 125 álcool etílico 46m2° inpm (54° gl), embalagem com 01 litro 3,40 425,00 Do vale 

115 15 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta 
resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço 

no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, 
capacidade de 20 litros 

7,75 116,25 Arqplast 

116 100 

cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, composição: 
cera de carnaúba, parafina, resina fumarica, cera de 

polietileno, emulsificante, pigmento, perfume, conservante 
e água 

5,20 520,00 Onixx 

117 115 desinfetante liquido, para uso geral/banheiros, ação 
bactericida e germicida, embalagem de 2 litros 

2,98 342,70 Universal 

124 65 frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: lauril éter, 
sulfato de sódio), líquido, com pulverizador de gatilho. 

4,30 279,50 Onixx 

125 190 
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(contendo alquil benzeno, sulfonato de sódio, álccol 

etoxilado, e essência), líquido, para limpeza em geral. 
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126 15 
inseticida, em aerosol, não contendo cfc-clorofluorcarbono. 

embalagem: com volume não inferior a 300 ml e não 
superior a 400 ml. 

5,70 85,50 Torpedo 

127 65 

lustra móveis, frasco de 500ml, pronto para uso, original 
do fabricante, com registro do ministério da saúde, 

químico responsável, indicação de uso, composição, data 
de fabricação e de validade e informações do fabricante na 

embalagem. boa qualidade 

5,40 351,00 Onixx 
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1,20 30,00 Sany 
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70x50cm e peso aprox. de 100gr. 

5,80 377,00 Pano pratic 
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luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par, luvas de 
proteção e segurança, uso doméstico, tamanho médio, 
forro 100% algodão, antiderrapante, anatômica, cano 
longo, dispensa uso de talco, elaborada com látex de 

borracha, natural de alta qualidade 

2,80 70,00 Volk 

134 15 rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 borrachas 
com 45cm de largura cada. 

23,20 348,00 Enxuga 

136 25 pacote com 5 pedras de sabão em barra. 3,50 87,50 Zavaski 

137 40 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 01 
quilo, para limpeza geral, biodegradável, original do 

fabricante, com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, indicação de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e informações do fabricante no 
rótulo. composição: tensoativo aniônico. tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de novembro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

T

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 804/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor munici-
pal EDUARDO FERNANDES, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, no período de 01/11/2013 a 30/11/2013, 
devido às necessidades do Município. 
 Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser 
definida pela administração.
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de novembro de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Div. de Recursos Humanos
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Cianorte, 06 de novembro de 2013.

Senhor(a) Presidente (a)

 Em cumprimento a Lei 9.452/97, especialmente seu art. 2º, que determina: “A 
Prefeitura do Município beneficiário da liberação de recursos, de que trata o 
art. 1º desta Lei, notificará os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores 
e as entidades empresariais com sede no Município, da respectiva liberação, no 
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento dos recursos”. 
            Comunico a vossa Senhoria que este Município recebeu recurso do 
Governo Federal, através do Ministério do Turismo - MTUR, para obras de 
Revitalização e Urbanização de Praça Publica , conforme segue: 

JOLANIR GERALDA BELONE
Secretario Municipal de Finanças

Secretaria de Finanças

 

  

Prefeitura do Município de Cianorte 
  

Cianorte, 06 de novembro de 2013. 

Senhor(a) Presidente (a) 

 Em cumprimento a Lei 9.452/97, 
especialmente seu art. 2º, que determina: “A Prefeitura do Município beneficiário da 
liberação de recursos, de que trata o art. 1º desta Lei, notificará os partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede 
no Município, da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento dos recursos”.  

            Comunico a vossa Senhoria que este 
Município recebeu recurso do Governo Federal, através do Ministério do Turismo - MTUR, para obras de 
Revitalização e Urbanização de Praça Publica , conforme segue:  

Órgão: Ministério do Turismo 

convenio: Sinconv nº 773416/2012                
Proc. Siapf nº 0390722-60/2012 

Data :  10/09/2012 

Finalidade:  Revitalização e Urbanização de Praça Publica 

Prazo de Vigência: 30/03/2015 Prestação de contas até: 60 dias após 
vigencia 

Valor Total do Convênio: R$  341.250,00 

Valor Recebido (20%) :  R$  170.625,00 

Contrapartida exigida: R$  29.750,00 

Data do Crédito bancário: 05/11/[2013 

  

 

                                                     
JOLANIR GERALDA BELONE                                                                                                                                                     

Secretario Municipal de Finanças 
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