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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 115/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa Refrithor Refrigeração Ltda Me, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Sorocaba 1579 zona 3, na cidade de 
Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.256.347/0001-98.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão nº 34/2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças e prestação de 
serviços em eletrodomésticos das Escolas e Centros de Educação Infantil 
do Município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
88.000,00 (oitenta e oito mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2014

Assunto: Inscrição de profissionais formados ou que atuem nas áreas de 
comunicação, publicidade ou marketing com o intuito de constituir subcomissão 
técnica para a contratação de Agência de Publicidade/Propaganda, nos termos da 
Lei Federal n° 12.232/2010.

Considerando que a Prefeitura do Município de Cianorte promoverá licitação na 
modalidade “Concorrência Pública”, do tipo “técnica e preço”, de nº 04/2014, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de propaganda e 
publicidade para criação e divulgação dos trabalhos institucionais do Município 
de Cianorte, faz saber que estão abertas às inscrições de profissionais formados 
ou que atuem nas áreas de comunicação, publicidade ou marketing, para integrar 

a Subcomissão Técnica, a qual será responsável pela análise e julgamento das 
propostas técnicas.

Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, no 
período de 08/04/2014 a 11/04/2014, das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, 
na Prefeitura do Município de Cianorte, na Divisão de Licitações, situada na 
Avenida Goiás n° 100, Centro Cívico, Cianorte, munidos dos documentos 
exigidos no presente Edital.

A relação dos profissionais, bem como a data da sessão pública para sorteio 
dos nomes inscritos será publicada, oportunamente, no mural da Prefeitura do 
Município de Cianorte e no site www.cianorte.pr.gov.br, conforme estabelece o 
artigo 10, § 4°, da Lei Federal n° 12.232/2010.

Demais dúvidas e informações através dos telefones 44-3619-6207, 44-3619-
6208 e 44-3619-6210.
Cianorte, 04 de Abril de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

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 68/2014, modalidade Pregão Presencial, Processo 135, concernente 
a: REGISTRO DE PREÇOS para lavagem de Kombi e carros de passeio da 
frota da Secretaria Municipal de Bem Estar Social. 

II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, J S Auto 
Center Ltda Me, como vencedora do lote único no valor total de R$ 2.550,00 
(dois mil e quinhentos e cinquenta reais).

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 116/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa In- Dental Produtos Odontológicos, Médicos 
E Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Capitão Adelmio Norberto da Silva 735 complemento 745, CEP 14.025-670, na 
cidade de Ribeirão Preto/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.788.510/0001-14.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão nº 44/2014.
OBJETO: Aquisição de material odontológico para a Secretaria Municipal 
de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.219,80 (oito mil e duzentos e dezenove reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/09/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 117/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa Auto Peças Rodovia Ltda Epp, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323 Km 223 nº 2800, na 
cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.413.432/0001-11.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão nº 24/2014.
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços e aquisição de 
peças para caminhões da secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
84.200,00 (oitenta e quatro mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 118/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa CGC Equipamentos e Serviços Ltda Me, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goias 1150, CEP 87.200-
000, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.611.669/0001-21.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão nº 43/2014.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças de reposição e 
acessórios e contratação de horas técnicas de informática e telefonia para 
as Secretarias de Administração, Educação e Cultura e Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.045,00 (quinze mil e quarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/07/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 119/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa A A Ochi Me, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida América 2630, CEP 87.200-000, na cidade de 

Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.758.497/0001-13.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão nº 6/2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de M³ pedra, areia fina, areia 
grossa, pó de pedra, pedrisco 3/8 ao fundo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 120/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa A Gomes Costa & Cia Ltda Me, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Corumbá 100 B, zona de armazém, 
na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.728.848/0001-71.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão nº 6/2014.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de M³ pedra, areia fina, areia 
grossa, pó de pedra, pedrisco 3/8 ao fundo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
60.100,00 (sessenta mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de abril de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 121/2014-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa ADILSON DOMENEGHETTI & CIA 
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 00.795.887/0001-51.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 60/2014.
OBJETO: Contratação da empresa Adilson Domeneguetti & Cia Ltda, 
credenciada através do Chamamento Público nº 01/2012, para fornecimento 
de medicamentos aos pacientes usuários do SUS Sistema Único de Saúde do 
Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 60/2014 Proc 189

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, torna público que contratou a empresa ADILSON 
DOMENEGHETTI & CIA LTDA ME, fornecimento de medicamentos 
aos pacientes usuários do SUS – Sistema Único de Saúde do Município de 
Cianorte, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.Paço 
Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de março de 2014.

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 47/2014, modalidade Pregão Presencial, Processo 103, concernente 
a: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de gêneros alimentícios 
e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto Atendimento 
Municipal. 

II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, Sidnei 
Aparecido Chiarelli & Cia Ltda Me, como vencedora dos itens 03-09-17-18-
25-27-29-30-37-38-41-45-47-53-57-58-65-67-68-69-71-74-76-78-79-84-85-86 
no valor total de R$ 19.274,80 (dezenove mil e duzentos e setenta e quatro 
reais e oitenta centavos), Edson Pinheiro Soares Me vencedora dos itens 01-
04-52-59 no valor total de R$ 5.210,00 (cinco mil e duzentos e dez reais), Dad 
Supermercados Ltda Me vencedora dos itens 02-05-06-08-12-15-19-22-24-
26-28-32-33-39-44-51-54-55-61-66-70-82-83-87 no valor total de R$ 25.969,40 
(vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) e 
a empresa D Mille Industria E Comercio De Produtos Alimentícios Ltda-
Epp vencedora dos itens 07-20-34-36-40-42-46-48 50-56-60-62-72-73-75 no 
valor total de R$ 3057,20 (três mil e cinquenta e sete reais e vinte centavos), 
perfazendo um total de R$ 53.511,40 (cinquenta e três mil e quinhentos e onze 
reais e quarenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

SEGUNDO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
222/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 
168/2013.

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico 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:
Sarandi Tratores Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 77.266.575/0001-85, com sede 
na cidade de Maringa, Estado do Paraná, à Avenida Colombo 7293 Zona 7, CEP 
87.020-001, telefone (44) 3224-3033, por seu representante legal  o Sr. Odauro 
Vitoriano portador da Cedula de Identidade 1.659.642 e do CPF 240.292.899-
91.

Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de 
30/03/2014 a 30/06/2014.
 
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 março de 2014.

               Odauro Vitoriano                     Claudemir Romero Bongiorno
           Sarandi Tratores Ltda                                    Prefeito
                   Contratada                                          Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 78/2014 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. 68/14, homologado em 
28/03/2014.
Valor Homologado: R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de preço para lavagem de Kombi e carros de passeio da frota 

da Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: J S Auto Center Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2014.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2014 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. 47/14, homologado em 
31/03/2014.
Valor Homologado: R$ 19.274,80 (dezenove mil e duzentos e setenta e quatro 
reais e oitenta centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal
Empresa: Sidnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 78/2014 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. 68/14, 
homologado em 28/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais). 

Objeto: Registro de preço para lavagem de Kombi e carros de passeio da frota da Secretaria Municipal 
de Bem Estar Social 
Empresa: J S Auto Center Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2014. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 150 
Serviços de lavagem completa em 

Kombi e veículo de passeio (interno e 
externo), exceto motor 

17,00 2.550,00 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de março de 2014. 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2014 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. 47/14, 
homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 19.274,80 (dezenove mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto 
Atendimento Municipal 
Empresa: Sidnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

3 200 

ACHOCOLATADO EM PÓ - embalagem de 1kg, 
energizado com 9 vitaminas, produto de primeira linha, 

acondicionado em embalagem atóxica, ingredientes: 
açúcar, cacau em pó, soro de leite em pó, maltodextrina, 

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

5,70 1.140,00 Jandaia 

9 20 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - a base de 
aspartame, não apresentar na composição xintol ou 
sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, quantidade do produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Registro no ministério 

da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 

83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.  

2,85 57,00 Adocil 

17 20 

COLORÍFICO - pacote de 500grs, de acordo com as NTA 
02 e 85, constituído de uma mistura de fubá ou farinha 
de mandioca com urucum  em pó ou extrato oleoso de 
urucum, sal e óleos comestíveis, aparência pó fino, cor 

alaranjada, validade mínima de 12 meses.  

3,09 61,80 Dela torre 

18 400 

CARNE BOVINA ACÉM - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco de polietileno transparente, tipo acém, 
cortada em pedaços, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, no máximo 5 (cinco)% de gordura, suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação, carne de primeira qualidade. 

10,75 4.300,00 ribeiro 

25 600 

CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA - 
congelada, (a temperatura deve ser inferior a -18.ºC), 

aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, 
odor e sabor próprios, embalagem em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e selo de inspeção 

SIM, SIE ou SIF, peso líquido máximo de 5kg por 
embalagem, deverá ser transportado em carro refrigerado 
ou em caixas de isopor em condições higiênicas ideais ao 

transporte. 

5,35 3.210,00 Solmave 

27 200 
CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA MINGA - peça 

inteira, carne de primeira qualidade, deve conter selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos de 

9,45 1.890,00 Ribeiro 
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polietileno transparente de até 2kg, atóxico, com etiqueta 
informando peso, data de fabricação e validade. 

29 50 
CHARQUE TIPO CARNE SECA TRASEIRO BOVINO, 
resfriada, primeira qualidade, deve conter o selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalagem de 500grs. 

9,45 472,50 Três laços 

30 50 
CANJICA - pacote de 01 quilo, constituída de grãos 

saudáveis e sem carunchos.  2,55 127,50 Amafil 

37 40 

FARINHA DE TRIGO - pacote de 1 (um) quilo, especial 
sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, 

não violados, resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo 
com a resolução 12/78 da CNPA.  

2,40 96,00 Lili 

38 200 

FEIJÃO CARIOQUINHA 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 6 meses, embalagem 

primária saco de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido de 1 (um) kg.  

3,35 670,00 São 
Bernardo 

41 20 
FOLHA DE LOURO - condimento, seco em folhas, pacote 

com 30grs. 0,60 12,00 Dela torre 

45 200 

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADA - produto deverá ser de 
primeira qualidade, genuíno, congelado, acondicionado 

internamente em sacos plásticos lacrados, incolor, o 
produto dever ser registrado no órgão competente do 
Ministério da Agricultura, as embalagens devem estar 
íntegras, limpas, não devendo estar em contato com 
embalagens não sanitárias (jornais, papelão papel 

reciclado, plástico reciclado), a data de fabricação e 
validade do produto deverá estar em local visível na 
embalagem, assim como seu peso drenado, validade 
mínima de 06 meses, a temperatura do produto no 

momento da entrega não poderá ser superior a -18.ºC, 
embalagem de 500grs. 

11,85 2.370,00 Arapongas 

47 200 

GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS - com açúcar, 
aromatizante, podendo ser adicionada de corantes 

naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e 
resistentes. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução - RE nº 60 de 2002. 

Caixa com peso aproximado 85grs.  

0,66 132,00 okfter 

53 100 

LIMÃO TAITI - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, de aparência viçosa, cor 

verde de ótima qualidade, sem defeitos, intactos, firmes e 
bem desenvolvidos, deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

3,45 345,00 Bela vista 

57 100 
MAIONESE - emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo 

vegetal, com adição de condimentos, substâncias 
comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, 

3,85 385,00 Purity 

amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de 
sujidades e seus ingredientes em perfeito estado de 

conservação, De acordo com a rdc n°276/2005. 
Acondicionada em embalagem de 500g.  

58 80 

MACARRÃO PARAFUSO - pacote de 1kg, sêmola especial, 
seca, com ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de trigo comum 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 

mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade, deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de consistência macia, porém não 
papa ou pegajosa, livre de matéria terrosa, parasitos, 
larvas e detritos de animais e vegetais, embalagem 
primária sacos de polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado, contendo peso líquido de 1kg, validade 
mínima de 8 meses.   

4,75 380,00 Bertolini 

65 40 

MAÇÃ TIPO GALA OU FUJI - de primeira qualidade, 
fresca, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, 
firme, casca lisa, sem machucados, acondicionadas em 

sacos plásticos de 1kg.  

5,45 218,00 Bela vista 

67 10 

ORÉGANO DESIDRATADO - constituído de folhas 
acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, 

sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. De acordo com a rdc 

n°276/2005. Pacote com 150grs.  

3,55 35,50 Dela torre 

68 25 

ÓLEO REFINADO DE SOJA - caixa contendo 20 
unidades com 900ml cada, de acordo com as NTA 02 e 

50, validade mínima 12 (doze) meses, a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias 

da data da entrega.  

51,75 1.293,75 Coamo 

69 40 

PIMENTÃO VERDE - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e conformação 
uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 

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

3,45 138,00 Bela vista 

71 25 

PRESUNTO DE CARNE SUÍNA COZIDO - quilo, sem capa 
de gordura, fatiado no dia da entrega peça, a embalagem 
original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a 
partir da data de entrega. pesando aproximadamente 

fatias de 30g.  

13,95 348,75 Frimesa 

74 50 
PALITO DE MADEIRA - formato roliço, para higiene 

dental, medindo 6cm de comprimento, caixa com 100 
unidades.  

0,35 17,50 Gina 

76 20 
POLVILHO DOCE - proveniente do amido de mandioca, 
embalagem de 500grs, fabricado a partir de matérias- 2,60 52,00 Amafil 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 79/2014 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. 47/14, 
homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 19.274,80 (dezenove mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto 
Atendimento Municipal 
Empresa: Sidnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

3 200 

ACHOCOLATADO EM PÓ - embalagem de 1kg, 
energizado com 9 vitaminas, produto de primeira linha, 

acondicionado em embalagem atóxica, ingredientes: 
açúcar, cacau em pó, soro de leite em pó, maltodextrina, 

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

5,70 1.140,00 Jandaia 

9 20 

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL LÍQUIDO - a base de 
aspartame, não apresentar na composição xintol ou 
sorbitol ou frutose, frascos de polietileno atóxico. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número de lote, quantidade do produto, número de 

registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Registro no ministério 

da saúde. Prazo de validade superior a 10 meses. De 
acordo com a portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e NTA 

83(Decreto 12.486/78). Embalagem com 100ml.  

2,85 57,00 Adocil 

17 20 

COLORÍFICO - pacote de 500grs, de acordo com as NTA 
02 e 85, constituído de uma mistura de fubá ou farinha 
de mandioca com urucum  em pó ou extrato oleoso de 
urucum, sal e óleos comestíveis, aparência pó fino, cor 

alaranjada, validade mínima de 12 meses.  

3,09 61,80 Dela torre 

18 400 

CARNE BOVINA ACÉM - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco de polietileno transparente, tipo acém, 
cortada em pedaços, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, no máximo 5 (cinco)% de gordura, suas 

condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação, carne de primeira qualidade. 

10,75 4.300,00 ribeiro 

25 600 

CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA - 
congelada, (a temperatura deve ser inferior a -18.ºC), 

aspecto próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa, 
odor e sabor próprios, embalagem em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e selo de inspeção 

SIM, SIE ou SIF, peso líquido máximo de 5kg por 
embalagem, deverá ser transportado em carro refrigerado 
ou em caixas de isopor em condições higiênicas ideais ao 

transporte. 

5,35 3.210,00 Solmave 

27 200 
CARNE BOVINA IN NATURA COSTELA MINGA - peça 

inteira, carne de primeira qualidade, deve conter selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos de 

9,45 1.890,00 Ribeiro 

polietileno transparente de até 2kg, atóxico, com etiqueta 
informando peso, data de fabricação e validade. 

29 50 
CHARQUE TIPO CARNE SECA TRASEIRO BOVINO, 
resfriada, primeira qualidade, deve conter o selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalagem de 500grs. 

9,45 472,50 Três laços 

30 50 
CANJICA - pacote de 01 quilo, constituída de grãos 

saudáveis e sem carunchos.  2,55 127,50 Amafil 

37 40 

FARINHA DE TRIGO - pacote de 1 (um) quilo, especial 
sem fermento, embalada em sacos transparentes, limpos, 

não violados, resistentes. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar validade mínima 

de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega de acordo 
com a resolução 12/78 da CNPA.  

2,40 96,00 Lili 

38 200 

FEIJÃO CARIOQUINHA 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 6 meses, embalagem 

primária saco de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido de 1 (um) kg.  

3,35 670,00 São 
Bernardo 

41 20 
FOLHA DE LOURO - condimento, seco em folhas, pacote 

com 30grs. 0,60 12,00 Dela torre 

45 200 

FILÉ DE TILÁPIA CONGELADA - produto deverá ser de 
primeira qualidade, genuíno, congelado, acondicionado 

internamente em sacos plásticos lacrados, incolor, o 
produto dever ser registrado no órgão competente do 
Ministério da Agricultura, as embalagens devem estar 
íntegras, limpas, não devendo estar em contato com 
embalagens não sanitárias (jornais, papelão papel 

reciclado, plástico reciclado), a data de fabricação e 
validade do produto deverá estar em local visível na 
embalagem, assim como seu peso drenado, validade 
mínima de 06 meses, a temperatura do produto no 

momento da entrega não poderá ser superior a -18.ºC, 
embalagem de 500grs. 

11,85 2.370,00 Arapongas 

47 200 

GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS - com açúcar, 
aromatizante, podendo ser adicionada de corantes 

naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e 
resistentes, acondicionados em caixas limpas, íntegras e 
resistentes. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. 

Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Resolução - RE nº 60 de 2002. 

Caixa com peso aproximado 85grs.  

0,66 132,00 okfter 

53 100 

LIMÃO TAITI - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco 
de polietileno transparente, de aparência viçosa, cor 

verde de ótima qualidade, sem defeitos, intactos, firmes e 
bem desenvolvidos, deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

3,45 345,00 Bela vista 

57 100 
MAIONESE - emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo 

vegetal, com adição de condimentos, substâncias 
comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, 

3,85 385,00 Purity 
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primas sãs e limpas, livre de matéria terrosa e vegetais, 
embalagem com 500grs.  

78 25 

QUEIJO MUSSARELA – quilo, 1ª qualidade, a embalagem 
original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na unidade 

requisitante. Fatiado em lâminas de 30g.  

19,90 497,50 Italac 

79 50 
QUEIJO PARMESÃO RALADO - pacote com 50grs, 
ralado, com validade especificada na embalagem. 1,85 92,50 Ipanema 

84 100 
SAL FINO E IODADO (contendo cloreto de sódio) - pacote 

de 1kg, iodato de potássio, anti-umectante, auui, 
conforme legislação vigente.  

0,90 90,00 União 

85 100 

SARDINHA IN NATURA CONGELADA - limpa, retirada as 
vísceras, produto deverá ser de primeira qualidade, 

genuíno, congelado, acondicionado internamente em 
sacos plásticos lacrados, incolor, o produto deve ser 

registrado no órgão competente do Ministério da 
Agricultura, as embalagens devem estar íntegras, limpas, 

não devendo estar em contato com embalagens não 
sanitárias (jornais, papelão, papel reciclado, plástico 
reciclado), a data de fabricação e validade do produto 

deverá estar em local visível na embalagem, assim como 
seu peso drenado, validade mínima de 06 meses, a 

temperatura do produto no momento da entrega não 
poderá ser superior a -15.ºC, embalagem de 800grs. 

5,95 595,00 arapongas 

86 50 

SALSICHA TIPO HOT DOG - produto cárneo 
industrializado, preparada com carne bovina, suína e 

carne mecanicamente separada de aves, miúdos suínos, 
gordura suína em perfeito estado de conservação não 

sendo permitida a substituição do toucinho por gorduras 
bovinas, adicionado de ingrediente e condimentos (exceto 
pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou 

por processo de extrusão e submetido a um processo 
térmico adequado, pesando 50grs em pacotes de 3kg, 

congelada (a temperatura que garanta o produto atinja -
18.ºC.  

4,95 247,50 copacol 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014. 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de 
sujidades e seus ingredientes em perfeito estado de 

conservação, De acordo com a rdc n°276/2005. 
Acondicionada em embalagem de 500g.  

58 80 

MACARRÃO PARAFUSO - pacote de 1kg, sêmola especial, 
seca, com ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de trigo comum 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 

mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade, deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de consistência macia, porém não 
papa ou pegajosa, livre de matéria terrosa, parasitos, 
larvas e detritos de animais e vegetais, embalagem 
primária sacos de polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado, contendo peso líquido de 1kg, validade 
mínima de 8 meses.   

4,75 380,00 Bertolini 

65 40 

MAÇÃ TIPO GALA OU FUJI - de primeira qualidade, 
fresca, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, 
firme, casca lisa, sem machucados, acondicionadas em 

sacos plásticos de 1kg.  

5,45 218,00 Bela vista 

67 10 

ORÉGANO DESIDRATADO - constituído de folhas 
acompanhadas ou não de pequenas unidades florais, 

sãs, secas e limpas, acondicionado em saco de 
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. De acordo com a rdc 

n°276/2005. Pacote com 150grs.  

3,55 35,50 Dela torre 

68 25 

ÓLEO REFINADO DE SOJA - caixa contendo 20 
unidades com 900ml cada, de acordo com as NTA 02 e 

50, validade mínima 12 (doze) meses, a partir da data de 
fabricação que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias 

da data da entrega.  

51,75 1.293,75 Coamo 

69 40 

PIMENTÃO VERDE - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e conformação 
uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de 

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

3,45 138,00 Bela vista 

71 25 

PRESUNTO DE CARNE SUÍNA COZIDO - quilo, sem capa 
de gordura, fatiado no dia da entrega peça, a embalagem 
original deve ser a vácuo em saco plástico transparente e 

atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo, 

acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 

procedência, informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério 
da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a 
partir da data de entrega. pesando aproximadamente 

fatias de 30g.  

13,95 348,75 Frimesa 

74 50 
PALITO DE MADEIRA - formato roliço, para higiene 

dental, medindo 6cm de comprimento, caixa com 100 
unidades.  

0,35 17,50 Gina 

76 20 
POLVILHO DOCE - proveniente do amido de mandioca, 
embalagem de 500grs, fabricado a partir de matérias- 2,60 52,00 Amafil 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 80/2014 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. 47/14, homologado em 
31/03/2014.
Valor Homologado: R$ 5.210,00 (cinco mil e duzentos e dez reais)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal
Empresa: Edson Pinheiro Soares Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 80/2014 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. 47/14, 
homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 5.210,00 (cinco mil e duzentos e dez reais) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto 
Atendimento Municipal 
Empresa: Edson Pinheiro Soares Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

1 400 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, pacote de 5 quilos, de acordo 
com as NTA 02 e 33, 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 6 meses, com certificado de classificação.  

10,50 4.200,00 Ideal 

4 25 

AÇÚCAR MASCAVO - obtido diretamente da concentração 
do caldo de cana recém-extraídos, sem uso de aditivos 

químicos para o processo de branqueamento e clarificação. 
Embalagem de 1kg.  

5,40 135,00 Docican 

52 150 

LEITE CONDENSADO _ Obtido pela desidratação do leite, 
adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata 

limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a integridade do produto. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem 
Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Peso aproximado 400g.  

2,80 420,00 piracanjuba 

59 100 

MARGARINA – Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 

ranço e de outras características indesejáveis - embalagem 
de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação 
adequada. Embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. com 

registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA 
Embalagem de 500grs.  

4,55 455,00 coamo 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014. 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 80/2014 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. 47/14, 
homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 5.210,00 (cinco mil e duzentos e dez reais) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto 
Atendimento Municipal 
Empresa: Edson Pinheiro Soares Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

1 400 

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, pacote de 5 quilos, de acordo 
com as NTA 02 e 33, 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 6 meses, com certificado de classificação.  

10,50 4.200,00 Ideal 

4 25 

AÇÚCAR MASCAVO - obtido diretamente da concentração 
do caldo de cana recém-extraídos, sem uso de aditivos 

químicos para o processo de branqueamento e clarificação. 
Embalagem de 1kg.  

5,40 135,00 Docican 

52 150 

LEITE CONDENSADO _ Obtido pela desidratação do leite, 
adicionado de sacarose ou glicose, embalado em lata 

limpas, isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, 
resistente, que garanta a integridade do produto. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. Atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e DIPOA, conforme 
Portaria 369 de 04/09/1997 e do Regulamento da 

Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de origem 
Animal. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega. Peso aproximado 400g.  

2,80 420,00 piracanjuba 

59 100 

MARGARINA – Com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor 
e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 

ranço e de outras características indesejáveis - embalagem 
de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação 
adequada. Embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. com 

registro no ministério da agricultura, SIF/DIPOA 
Embalagem de 500grs.  

4,55 455,00 coamo 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014. 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2014 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. 47/14, homologado em 
31/03/2014.
Valor Homologado: R$ 25.969,40 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e 
nove reais e quarenta centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal
Empresa: DAD Supermercados Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2014 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. 47/14, homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 25.969,40 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto Atendimento 
Municipal 
Empresa: DAD Supermercados Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

2 100 
ARROZ INTEGRAL - beneficiado, longo tipo 1. Embalagem 

primária plástica, transparente de 1kg. Com data de fabricação 
e validade de no mínimo 6 meses após a data da entrega.  

1,99 199,00 Caiua 

5 500 
ABÓBORA CABOTIÁ - grau de amadurecimento médio, casca 
brilhante e de cor característica, sem perfurações ou pontos 

murchos, embalagem de 1 quilo. 
1,99 995,00 In natura 

6 90 

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima qualidade, sem defeitos, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão apresentar 
coloração e tamanho uniforme e típica da variedade, os 

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

9,65 868,50 Cialho 

8 400 

ACÉM BOVINO MOÍDO - passado duas vezes no processo de 
moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco)% de gordura, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco 

plástico transparente de polietileno, atóxico, e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA 3 (decreto 12486 de 

20/10/1978) e (MA 2244/97), para a entrega o acém bovino 
moído deverã ser embalado em saco plástico transparente de 

polietileno de 1 quilo cada.  

10,78 4.312,00 ribeiro 

12 400 

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverã 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.   

2,39 956,00 In natura 

15 100 

BERINJELA - embalado em saco de polietileno transparente, 
sendo de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio. 

1,99 199,00 In natura 

19 300 

COUVE FOLHA - unidade (maço), tipo manteiga de tamanho 
médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem 

manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 
terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a Resolução n.º 12/78 

da CNNPA.  

1,98 594,00 In natura 

22 500 

CEBOLINHA - unidade (maço), folhas interinas, com talo, 
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 

300g (sem raízes) de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

0,99 495,00 In natura 

24 200 

CEBOLA - pacote de 1 (um) quilo, embaladas em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverá 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.  

1,78 356,00 In natura 

26 150 

CARNE BOVINA IN NATURA LAGARTO/POSTA BRANCA - 
cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos de 

polietileno pesando 1kg, devem conter selo de inspeção SIM, 
SIE ou SIF, embalado, com etiqueta informando peso, data de 

fabricação e validade. 

14,97 2.245,50 Ribeiro 



Órgão Oficial Nº 0270                      Terça-feira, 08 de abril de 2014                                      Pág. 

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

6

28 100 

CARNE BOVINA IN NATURA COXÃO MOLE - proveniente da 
parte traseira, de primeira qualidade, deve conter o selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos plásticos de 

polietileno transparente de até 02 (dois) quilos cada, atóxico, 
com etiqueta informando peso, data de fabricação e validade.  

16,45 1.645,00 In natura 

32 50 

CREME DE CEBOLA - pacote de 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cebola, sal, 

gordura vegetal, malto dextrina, pimenta do reino preta, 
realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectante 

dióxido de silício, corante caramelo IV e aromatizante.  

2,69 134,50 Kitano 

33 80 

DÚZIA DE OVO DE GALINHA -  embalado em caixa de papelão 
com 12 unidades, contendo a data de fabricação que não deve 

ser maior que 2 dias, com tamanho médio/grande, cor e 
conformação uniforme, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, apresentando cor branca, casca limpa e intacta, 
isenta de umidade externa anormal, mofo ou cheiro 

desagradável, os produtos deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

2,99 239,20 In natura 

39 200 
FEIJÃO PRETO - tipo 1, sem caruncho e presença de grãos 

mofados, pedras e outras sujidades, em embalagem plástica de 
1kg, validade de no mínimo 6 meses após a data da entrega. 

3,89 778,00 Efraim 

44 300 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO - sem osso, o 
produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo Ministério de Agricultura, possuir registro 
nos órgãos de inspeção sanitária, transporte fechado 

refrigerado conforme legislação vigente, o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses no momento da 

entrega, para a entrega a embalagem secundária deverá ser em 
caixa com 17 (dezessete) quilos e primária 2 (dois) quilos 

aproximadamente.  

9,98 2.994,00 Granjeiro 

51 100 

LINGUIÇA TOSCANA - acondicionada em sacos de polietileno 
de 5 (cinco) quilos, devidamente fechados, carne e condimentos 
com aspecto normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, mantidas em temperatura de refrigeração 

adequada e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 
05 (decreto 12486 de 20/10/1978.  

8,79 879,00 Frimesa 

54 1.500 

LEITE PASTEURIZADO TIPO A - pacote com 1.000ml, 
padronizado, acondicionado em embalagem plástica de 

primeira qualidade, o produto deverá ter data de validade não 
inferior a 3 (três) dias.  

1,99 2.985,00 Lacto bom 

55 300 

LOMBO DE PORCO - pacote de 1quilo, congelado, limpo, 
embalado individualmente em plástico transparente e atóxico, 
acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, 

resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, data de validade, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

7,88 2.364,00 Ribeiro 

61 200 

MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, tipo branca/amarela, 
primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no 

tamanho, saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, 
sem casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, 

livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos 
aderente à superfície externa e isentas de umidade de acordo 

com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

2,99 598,00 In natura 

66 40 

MAMÃO FORMOSA - firme, com grau de amadurecimento 
médio, sem pontos machucados ou murchos, escuros ou com 
bolor, cor característica, acondicionados em sacos plásticos de 

1kg.  

2,98 119,20 In natura 

70 100 

PÃO TIPO FRANCÊS - pacote de 1 quilo, formato fusiforme com 
adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, 
e fermento químico.Deverão ser acondicionadas em sacos de 
polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o 
produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 24 horas após entrega. 50grs (unidade). 

7,95 795,00 Dia a dia 

82 300 

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).  

1,98 594,00 In natura 

83 500 

SALSA FRESCA - unidade (maço), talos e folhas inteiras, 
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, talos e folhas 

inteiras, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
maço com aproximadamente 300g (sem raízes), de acordo com 

a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

0,99 495,00 In natura 

87 50 
SAGU - tipo 1, embalagem de plástico resistente e transparente 
contendo 500grs, com data de fabricação e validade mínima de 

06 meses.  
2,59 129,50 amafil 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014. 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 81/2014 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. 47/14, homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 25.969,40 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto Atendimento 
Municipal 
Empresa: DAD Supermercados Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

2 100 
ARROZ INTEGRAL - beneficiado, longo tipo 1. Embalagem 

primária plástica, transparente de 1kg. Com data de fabricação 
e validade de no mínimo 6 meses após a data da entrega.  

1,99 199,00 Caiua 

5 500 
ABÓBORA CABOTIÁ - grau de amadurecimento médio, casca 
brilhante e de cor característica, sem perfurações ou pontos 

murchos, embalagem de 1 quilo. 
1,99 995,00 In natura 

6 90 

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco de 
polietileno transparente, classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima qualidade, sem defeitos, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão apresentar 
coloração e tamanho uniforme e típica da variedade, os 

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

9,65 868,50 Cialho 

8 400 

ACÉM BOVINO MOÍDO - passado duas vezes no processo de 
moagem, resfriado, máximo de 5 (cinco)% de gordura, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em saco 

plástico transparente de polietileno, atóxico, e suas condições 
deverão estar de acordo com a NTA 3 (decreto 12486 de 

20/10/1978) e (MA 2244/97), para a entrega o acém bovino 
moído deverã ser embalado em saco plástico transparente de 

polietileno de 1 quilo cada.  

10,78 4.312,00 ribeiro 

12 400 

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, embalado em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverã 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.   

2,39 956,00 In natura 

15 100 

BERINJELA - embalado em saco de polietileno transparente, 
sendo de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio. 

1,99 199,00 In natura 

19 300 

COUVE FOLHA - unidade (maço), tipo manteiga de tamanho 
médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem 

manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material 
terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a Resolução n.º 12/78 

da CNNPA.  

1,98 594,00 In natura 

22 500 

CEBOLINHA - unidade (maço), folhas interinas, com talo, 
graúdas, sem manchas, com coloração uniforme, turgescentes, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, maço aproximadamente 

300g (sem raízes) de acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

0,99 495,00 In natura 

24 200 

CEBOLA - pacote de 1 (um) quilo, embaladas em sacos de 
polietileno transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, 
aparência natural, fresca, deverá 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.  

1,78 356,00 In natura 

26 150 

CARNE BOVINA IN NATURA LAGARTO/POSTA BRANCA - 
cortada em bife, acondicionados em sacos plásticos de 

polietileno pesando 1kg, devem conter selo de inspeção SIM, 
SIE ou SIF, embalado, com etiqueta informando peso, data de 

fabricação e validade. 

14,97 2.245,50 Ribeiro 

28 100 

CARNE BOVINA IN NATURA COXÃO MOLE - proveniente da 
parte traseira, de primeira qualidade, deve conter o selo de 
inspeção SIM, SIE ou SIF, embalada em sacos plásticos de 

polietileno transparente de até 02 (dois) quilos cada, atóxico, 
com etiqueta informando peso, data de fabricação e validade.  

16,45 1.645,00 In natura 

32 50 

CREME DE CEBOLA - pacote de 65grs, contendo amido, 
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cebola, sal, 

gordura vegetal, malto dextrina, pimenta do reino preta, 
realçador de sabor glutamato monossódico, antiumectante 

dióxido de silício, corante caramelo IV e aromatizante.  

2,69 134,50 Kitano 

33 80 

DÚZIA DE OVO DE GALINHA -  embalado em caixa de papelão 
com 12 unidades, contendo a data de fabricação que não deve 

ser maior que 2 dias, com tamanho médio/grande, cor e 
conformação uniforme, sem defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, apresentando cor branca, casca limpa e intacta, 
isenta de umidade externa anormal, mofo ou cheiro 

desagradável, os produtos deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

2,99 239,20 In natura 

39 200 
FEIJÃO PRETO - tipo 1, sem caruncho e presença de grãos 

mofados, pedras e outras sujidades, em embalagem plástica de 
1kg, validade de no mínimo 6 meses após a data da entrega. 

3,89 778,00 Efraim 

44 300 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO - sem osso, o 
produto deverá respeitar o limite de percentual de água 

estabelecido pelo Ministério de Agricultura, possuir registro 
nos órgãos de inspeção sanitária, transporte fechado 

refrigerado conforme legislação vigente, o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses no momento da 

entrega, para a entrega a embalagem secundária deverá ser em 
caixa com 17 (dezessete) quilos e primária 2 (dois) quilos 

aproximadamente.  

9,98 2.994,00 Granjeiro 

51 100 

LINGUIÇA TOSCANA - acondicionada em sacos de polietileno 
de 5 (cinco) quilos, devidamente fechados, carne e condimentos 
com aspecto normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, mantidas em temperatura de refrigeração 

adequada e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 
05 (decreto 12486 de 20/10/1978.  

8,79 879,00 Frimesa 

54 1.500 

LEITE PASTEURIZADO TIPO A - pacote com 1.000ml, 
padronizado, acondicionado em embalagem plástica de 

primeira qualidade, o produto deverá ter data de validade não 
inferior a 3 (três) dias.  

1,99 2.985,00 Lacto bom 

55 300 

LOMBO DE PORCO - pacote de 1quilo, congelado, limpo, 
embalado individualmente em plástico transparente e atóxico, 
acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, 

resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, número 
de lote, data de validade, quantidade do produto, número do 

registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima 
de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

7,88 2.364,00 Ribeiro 

61 200 

MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, embalada em saco 
plástico de polietileno transparente, tipo branca/amarela, 
primeira, raízes grandes, no grau normal de evolução no 

tamanho, saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, 
sem casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não fibrosa, 

livres da maior parte possível de terra e corpos estranhos 
aderente à superfície externa e isentas de umidade de acordo 

com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

2,99 598,00 In natura 

66 40 

MAMÃO FORMOSA - firme, com grau de amadurecimento 
médio, sem pontos machucados ou murchos, escuros ou com 
bolor, cor característica, acondicionados em sacos plásticos de 

1kg.  

2,98 119,20 In natura 

70 100 

PÃO TIPO FRANCÊS - pacote de 1 quilo, formato fusiforme com 
adição de sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal, 
e fermento químico.Deverão ser acondicionadas em sacos de 
polietileno atóxico, resistente e transparente de forma que o 
produto seja entregue íntegro. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 24 horas após entrega. 50grs (unidade). 

7,95 795,00 Dia a dia 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 82/2014 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. 47/14, homologado em 
31/03/2014.
Valor Homologado: R$ 3057,20 (três mil e cinquenta e sete reais e vinte 
centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a 
cozinha do Pronto Atendimento Municipal
Empresa: D Mille Industria E Comercio De Produtos Alimentícios Ltda-Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 82/2014 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. 47/14, 
homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 3057,20 (três mil e cinquenta e sete reais e vinte centavos) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto 
Atendimento Municipal 
Empresa: D Mille Industria E Comercio De Produtos Alimentícios Ltda-Epp 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

7 60 
AMIDO DE MILHO - farinha feita do amido do milho, 

embalagem íntegra, de 500grs. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 9 meses da entrega. 

1,99 119,40 D Mille 

20 200 

CREME DE LEITE - embalagem com peso aproximado de 
300 (trezentos) gramas, origem animal, embalado em lata 
ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, 

não estufada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, quantidade do 
produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura 

e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.  

3,50 700,00 Ccgl 

34 150 

ERVILHA EM CONSERVA - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, reidratada, em 

conservam acondicionada em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo, contendo 200g de peso liquido drenado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega.  

1,30 195,00 predileta 

36 70 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - pacote de 500 
(quinhentas) gramas,  grandes, amarelos, sem sal, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, , quantidade do 

produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. De acordo com a resolução 

12/78 da CNNPA.  

1,40 98,00 D Mille 

40 50 
FARINHA DE ROSCA - embalagem de 1kg, feita com pão de 

trigo triturado. 3,49 174,50 Catemar 

42 40 

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, fina, 
branca, crua, embalada em pacotes plásticos, 

Transparentes, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 

meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.  

3,88 155,20 Jaju 

46 50 
FUBÁ DE MILHO MIMOSO - pacote de 1kg, obtido de grãos 

sadios, coloração homogênea, ausência de matéria 
estranha e odores estranhos, enriquecido com ferro e ácido 

1,75 87,50 D Mille 
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fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, data de 
fabricação máxima de 30 dias.  

48 50 

GRÃO DE BICO - tipo 1, sem  caruncho e presença de 
grãos mofados, pedras e outras sujidades, em embalagem 

plástica de 1kg, validade de no mínimo 6 meses após a 
data de entrega. 

4,79 239,50 Catemar 

50 50 

LENTILHA - tipo 1, sem caruncho e presença de grãos 
mofados, pedras e outras sujidades, em embalagem 

plástica de 1kg, validade de no mínimo 06 meses após a 
data de entrega.  

3,85 192,50 Catemar 

56 100 

MACARRÃO ESPAGUETE - pacote de 1kg, sêmola especial, 
seca, com ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico (43,2%), farinha de trigo comum 
enriquecida com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 

mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade, deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de consistência macia, porém não 
papa ou pegajosa, livre de matéria terrosa, parasitos, larvas 
e detritos de animais e vegetais, embalagem primária sacos 
de polietileno atóxico, resistentes, termossoldado, contendo 

peso líquido de 1kg, validade mínima de 8 meses.   

4,70 470,00 D Mille 

60 150 

MILHO VERDE EM CONSERVA _ Acondicionado em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega na unidade requisitante. Kg. Registro no MS. de 
acordo com a NTA 31 (Decreto 12.486/78); Com peso 

liquido drenado de 200g.  

1,30 195,00 predileta 

62 20 
MOLHO DE SOJA - molho fabricado a partir de uma 

mistura de grãos de soja fermentados, embalgem de 1 litro.  5,80 116,00 Dusul 

72 50 
PAPEL FILME - de PVC, para uso culinário, embalagem 

medindo 28cm x 30mts.  2,99 149,50 Giopack 

73 30 
PAPEL ALUMÍNIO - de uso culinário, medindo 

30cmx15mts.  3,75 112,50 Real Pack 

75 20 

POLVILHO AZEDO - proveniente do amido de mandioca, 
embalagem de 500grs, fabricado a partir de matérias-

primas sãs e limpas, livre de matéria terrosa e vegetais, 
embalagem de 500grs.  

2,63 52,60 catemar 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014. 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 82/2014 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. 47/14, 
homologado em 31/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 3057,20 (três mil e cinquenta e sete reais e vinte centavos) 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para a cozinha do Pronto 
Atendimento Municipal 
Empresa: D Mille Industria E Comercio De Produtos Alimentícios Ltda-Epp 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 6 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 

unitário 
registrado 

(R$) 

Valor total 
(R$) Marca 

7 60 
AMIDO DE MILHO - farinha feita do amido do milho, 

embalagem íntegra, de 500grs. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 9 meses da entrega. 

1,99 119,40 D Mille 

20 200 

CREME DE LEITE - embalagem com peso aproximado de 
300 (trezentos) gramas, origem animal, embalado em lata 
ou tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não amassada, 

não estufada, resistente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, quantidade do 
produto. Atender as exigências do Ministério da Agricultura 

e DIPOA, conforme Portaria 369 de 04/09/1997 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de origem Animal. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.  

3,50 700,00 Ccgl 

34 150 

ERVILHA EM CONSERVA - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, reidratada, em 

conservam acondicionada em recipiente de folha de 
flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e 

limpo, contendo 200g de peso liquido drenado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de validade, quantidade do produto. 

O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a 
partir da data de entrega.  

1,30 195,00 predileta 

36 70 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS - pacote de 500 
(quinhentas) gramas,  grandes, amarelos, sem sal, 

embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, , quantidade do 

produto e atender. Validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. De acordo com a resolução 

12/78 da CNNPA.  

1,40 98,00 D Mille 

40 50 
FARINHA DE ROSCA - embalagem de 1kg, feita com pão de 

trigo triturado. 3,49 174,50 Catemar 

42 40 

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, fina, 
branca, crua, embalada em pacotes plásticos, 

Transparentes, limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) 

meses a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.  

3,88 155,20 Jaju 

46 50 
FUBÁ DE MILHO MIMOSO - pacote de 1kg, obtido de grãos 

sadios, coloração homogênea, ausência de matéria 
estranha e odores estranhos, enriquecido com ferro e ácido 

1,75 87,50 D Mille 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público reali-
zado em 10 de outubro de 2010, de acordo com Edital nº 002/2010, de 20 de 
agosto de 2010.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
16 de Abril de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 
horas,  munida de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admis-
sional), e os exames abaixo relacionados.
 O não comparecimento da candidata no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta 
Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda auto-
mática do direito a nomeação.
CARGO: PSICÓLOGO
NOME     CLASSIFICAÇÃO
CAMILLA YAE SUGAYAMA ARDENGUI   30°
CLAUDIA MARA NUNES    31°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia)
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profis-
sional);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 07 de abril de 2014.

____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público rea-
lizado em 24 de março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de 
fevereiro de 2013.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 16 de abril de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-
-admissional), e o exames abaixo relacionados.
   O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias 
úteis a contar da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta 
Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda auto-
mática do direito a nomeação.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
NOME     CLASSIFICAÇÃO
SERGIO PAULO AGUILERA MACHADO   41°
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA   42°

Div. de Recursos Humanos
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profis-
sional); 
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs.: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência. 
Cianorte, 07 de abril de 2014.

____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público reali-
zado em 16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de 
agosto de 2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
16 de abril de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 
horas, munida de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissio-
nal), e os exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
CARGO: DENTISTA    
NOME     CLASSIFICAÇÃO
CINTIA SANTANA DIAS    05°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo;
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para conferência. 
Cianorte, 07 de abril de 2014.

____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 282/2014-SEC/ADM.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, com fun-
damento na Lei Municipal nº 1.267/1991, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o conteúdo do Relatório Circunstanciado, de 02 de abril 
de 2014, da Secretaria Municipal de Finanças, relacionado ao Servidor ESLIS 
PAULO AFONSO;
CONSIDERANDO que os fatos narrados podem, em tese, ser enquadrados no 
art. 205, I, alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “h”, “j”, “l”, “r” e “s”, e inciso II, alí-
neas “d” e “e”, e no art. 206, I,  XIII e XIX,  da Lei Municipal n. 1267/90; e arts. 
4º e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, conforme Parecer Jurídico nº 571/2014; e
CONSIDERANDO a necessidade de apuração de prática de falta grave e im-
probidade administrativa, através de procedimento administrativo, conforme o 
disposto no art. 226, III, da Lei Municipal nº 1.267/1990 ;

RESOLVE

Art. 1º Determinar a Instauração de Procedimento Administrativo dentro de 3 
(três) dias contados da publicação desta Portaria para apurar prática  de falta 
grave e improbidade administrativa pelo Servidor ESLIS PAULO AFONSO, 
nomeado em  10/07/2013, através da Portaria n. 519/2013-SEC/ADM, regime 
estatutário no cargo de fiscal tributário.
Parágrafo único. O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 
90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.
Art. 2o No ato de citação pessoal do Servidor ser-lhe-á entregue, sob recibo, 
cópia desta Portaria para conhecimento dos fatos e procedimentos contra si ar-
ticulados.
Art. 3o Ao Servidor fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 4o Designar para promover o Processo Administrativo, Comissão composta 
pelos seguintes servidores:
CIRLENE ALEXANDRE CIZESKI 
CELSO LINO ALVES
SOLANGE LEONARDE BARRIN
§ 1o Deverá presidir a Comissão o membro CIRLENE ALEXANDRE CI-
ZESKI.
§ 2o A Comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente 
aos trabalhos do Processo Administrativo, bem como, ouvirá as pessoas que 
tenham conhecimento ou que possam prestar esclarecimentos a respeito dos fa-
tos, promovendo todas as diligências necessárias, podendo recorrer, inclusive, 
a técnicos e peritos.
Art. 5o O rito do Processo Administrativo reger-se-á, pelo disposto no art. 227 e 
nos arts. 236 a 260 da Lei Municipal nº 1.267/90.
Art. 6º Ordenar o afastamento preventivo, como medida cautelar, do servidor  
ESLIS PAULO AFONSO, fiscal tributário, a fim de que o servidor não venha de 
alguma forma a influir na apuração da irregularidade noticiada, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, sem prejuízo da sua remuneração, podendo, ainda, o afastamento 
ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, incluído nestes o prazo inicial, confor-
me a necessidade que a apuração dos fatos necessitar.
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8o Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 07 de abril de 2014.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃOCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte homologa o processo de 
sorteio dos membros da Subcomissão Técnica constituída para análise e julga-
mento das propostas técnicas da licitação de serviços de publicidade, relativo 
ao Chamamento Público nº 01/2014, por ter o mesmo obedecido à legislação 
pertinente, conforme demonstrado em parecer da Assessoria Jurídica. Logo, 
fica ratificado o resultado respectivo, publicado no Diário Oficial do Município 
do dia 02 de abril de 2014. 
Cianorte, 07 de abril de 2014.

ADAILSON CARLOS IGNACIO DA COSTA
PRESIDENTE

Câmara de Vereadores
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CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
LEI Nº  4.255/14

Altera a Classificação de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo constante da 
Lei Municipal nº 2.747/2006, de 10 de outubro de 2006, da Rua Amélia Sornas 
Meneguetti, trecho compreendido entre a Rua Santos e Avenida Amazonas,  e 
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
SEU PRESIDENTE, considerando o que dispõe o Art. 51, § 7º, da Lei Orgâni-
ca do Município, promulgo a seguinte

L     E     I

Art. 1º  Fica alterada a classificação de zoneamento de uso e ocupação do solo 
constante da Lei Municipal nº 2.747/2006, de 10 de outubro de 2006, da Rua 
Amélia Sornas Meneguetti, trecho compreendido entre a Rua Santos e a Aveni-
da Amazonas,  passando de ZRE-2 (Zona Residencial Dois) para ZCS-1 (Zona 
Comercial e de Serviços Um).
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Edifício da Câmara Municipal de Cianorte, em 07 de abril de 2014

ADAILSON CARLOS IGNACIO DA COSTA
PRESIDENTE

PORTARIA  Nº 017/2014

 O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANOR-
TE, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º Nomear Junta Médica para avaliação clínica dos candidatos 
aprovados no Concurso Público n° 001/2011, a serem nomeados para ocupação 
de cargo de Provimento Efetivo na Câmara Municipal de Cianorte no Exercício 
de 2014, composta pelos médicos abaixo relacionados:
1. Dr. Marcelo Ferreira Cazon – Chefe da Junta Médica;
2. Dr. Juscelio de Andrade – Membro;
3. Dr. Luis Guilherme Carvalho Nicolau – Membro;
4. Dra. Edna Silvana Galhardone – Membro
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 07 de abril 
de 2014.

ADAILSON CARLOS IGNACIO DA COSTA
PRESIDENTE

O município de Cianorte torna Público que irá requerer ao IAP, a LI – Licença 
de Instalação para o Canil Municipal a ser implantado no prolongamento da 
Avenida Galeão 1.501 – Zona 11 – Lote nº 870-R – Município de Cianorte – 
Estado do Paraná.

Secretaria de Desenvolvimento


