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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O    Nº 142/2014 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Leis e, 
Considerando o requerimento nº 11517/2014, de 30/05/2014, protocolado por S. 
R. Lima Administradora de Imóveis Ltda;  
Considerando a cláusula quarta do Contrato de Concessão de 07/01/2005 e 
o processo licitatório na modalidade Concorrência Pública nº. 05/2014, de 
08/11/2004 e,
Considerando a Resolução nº. 0028/2014 e do Ofício Circular nº 0001/2014-
CTRC/DOP, do Departamento de Estradas de Rodagem – DER – Diretoria de 
Operações do Estado do Paraná; 

D E C R E T A
Art. 1º -  Ficam estabelecidas as tarifas de utilização do Terminal Rodoviário, 
conforme especificações abaixo:
Tarifa de Embarque e Utilização do Terminal Rodoviário, para viagens 
com distância superior a 40 km  ...............................................................R$  3,57
Tarifa de Embarque e Utilização do Terminal Rodoviário, para viagens 
com distância inferior a 40 km ...............................................................R$  0,89
Tarifa de Utilização dos Sanitários do Terminal Rodoviário ...................R$  0,98
Tarifa de Utilização dos Chuveiros do Terminal Rodoviário ...................R$  1,96
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de junho de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DECRETO Nº 143/2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D   E   C   R   E   T   A
Art. 1º. Além das atribuições previstas na Lei Municipal nº 2.405/03 e na Lei 
Municipal nº 4.272/14, ficam delegados poderes aos servidores ocupantes dos 
cargos em comissão de Assessor Especial de Habitação e de Assessor Especial 
de Desenvolvimento, para efetuarem análises e aprovações de projetos de edi-
ficações, subdivisão e anexação de datas e emissão de Alvará de construção de 
obras no Município de Cianorte e Distritos.
Parágrafo Único. As delegações de poderes previstas no caput, somente ocorre-
ram quando os ocupantes dos cargos em comissão possuírem curso de graduação 
nas áreas de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo.
Art. 2º. Fica revogado o Decreto Municipal 151/2013.

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 26 de junho de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
   PREFEITO 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 74/2014 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. 38/14, homologado em 
27/03/2014.
Valor Homologado: R$ 4.518,00 (quatro mil e quinhentos e dezoito reais).
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais esportivos para as uni-
dades escolares(Escolas e Centros de Educação Infantil) da rede municipal de 
Educação de Cianorte
Empresa: Andre Luiz Bertolasce & Cia Ltda – Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 74/2014 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. 38/14, 
homologado em 27/03/2014. 
Valor Homologado: R$ 4.518,00 (quatro mil e quinhentos e dezoito reais). 

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais esportivos para as unidades escolares(Escolas e 
Centros de Educação Infantil) da rede municipal de Educação de Cianorte 
Empresa: Andre Luiz Bertolasce & Cia Ltda – Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações 
Valor unitário 
registrado (R$) 

Valor total (R$) Marca 

3 50 

Bola Oficial de Futebol de Campo, tamanho 
infantil, costurada à mão, com 32 gomos, 

confeccionada com PVC. Diâmetro: 64 - 66 
cm, Peso: 360 - 390 g, Câmara Butil, Miolo 

Removível.   

24,00 1.200,00 penalty 

6 260 
Bolinha para tênis de mesa 40 mm 3 

estrelas. 
1,20 312,00 Vollo 

8 400 
Bambolê em plástico 45 cm, cores diversas. 

Com encaixe.  
1,50 600,00 Cemar 

9 400 
Bambolê em plástico 55 cm, cores diversas. 

Com encaixe. 
1,50 600,00 Cemar 

10 30 

BOMBA COM TECNOLOGIA DOUBLE 
ACTION,INFLA NOS DOIS SENTIDOS. 
CONTEM MANGUEIRA E 2 AGULHAS. 

CORES SORTIDAS. 

14,50 435,00 Penalty 

12 35 
APITO PROFISSIONAL EM PLÁSTICO 

RESISTENTE; POTÊNCIA SONORA DE 90 
DECIBEIS. 

2,00 70,00 Poker 

16 260 
Peteca standart 4 penas. Com suporte em 

borracha. 
4,60 1.196,00 Pluma 

17 30 
CONE DE PLASTICO, CORES DIVERSAS, 

DE 23cm DE ALTURA. 
3,50 105,00 Zona livre 

 
 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de março de 2014. 
 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de março de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

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 pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio 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 pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio 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. 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 

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. 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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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 
 

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 pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio 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 
 

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 

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 
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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 

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 
 

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 pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio 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:

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
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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 pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio 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 cen-
tavos)
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:

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

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 12/2014 – PMC/

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER COM FUNDAMENTO 
NA LEI MUNICIPAL Nº 4.319/2014 DE 12 DE MAIO DE 2014.

CONVENENTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, ins-
crito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Centro 
Cívico nº 100, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAU-
DEMIR ROMERO BONGIORNO, brasileiro, casado, empresário, portador 
da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3/SSP-PR, e inscrito no CPF sob nº 
258.569.019-91 e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.340.470/0001-58, com 
sede à Estrada Guassupé, Lote 359-A, neste Município, doravante denominada 
TOMADORA, representada neste ato por seu Presidente, Senhor FRANÇOIS 

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

Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

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 fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, data de fabricação 
máxima de 30 dias.  

1,75 87,50 D Mille 

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 

Secretaria de Bem Estar Social

DO LAGO DANTAS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de 
Identidade nº 4.968.045-7, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 
696.142.459-72.
CLÁUSULA PRIMEIRA
De acordo com a Lei Municipal nº 4.319/2014 de 12 de maio de 2014, resolvem 
ambas as partes realizar um acréscimo na Subvenção Social no valor de R$ 
40.000,00 (Quarenta mil reais), passando o valor total a ser de R$ 130.000,00 
(Cento e trinta mil reais), conforme Plano de Trabalho em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de junho de 2014.

          CLAUDEMIR ROMERO FRANÇOIS DO LAGO
 BONGIORNO               DANTAS 
    PREFEITO           PRESIDENTE

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 35/2013 – PMC/
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE CIANORTE

CONVENENTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, ins-
crito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Centro 
Cívico nº 100, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAU-
DEMIR ROMERO BONGIORNO, brasileiro, casado, empresário, portador da 
Cédula de Identidade nº 1.554.531-3 expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF 
sob nº 258.569.019-91 e o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE CIANORTE, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 81.837.569/0001-
08, com sede à Rua do Artesão, s/n, neste Município, representada neste ato por 
sua Vice Presidente, Senhora MARLENE BOLANHO GONÇALVES, brasilei-
ra, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 20.906.981/SSP-SP 
e CPF sob nº 018.095.679-55.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Resolvem ambas as partes prorrogar o prazo de vigência para 30 de setembro de 
2014, conforme Plano de Trabalho em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de junho de 2014.

    CLAUDEMIR ROMERO     MARLENE BOLANHO 
             BONGIORNO            GONÇALVES
               PREFEITO        VICE PRESIDENTE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente da AFLOTUR – Associação dos Produtores de Flores 
e Turismo Rural de Cianorte e Região – CNPJ n.º 18.308.052/0001-95, no uso 
de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto da Entidade e a Lei vi-
gente, convoca todos os associados, quite, e em gozo de seus direitos estatutário 
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA aos quinze dias 
do mês de Julho de dois mil e quatorze (15/07/2014), às 14h00min em primeira 
convocação com a presença da maioria dos associados, ou em segunda e última 
convocação ás 15h00min com qualquer número de associado, a ASSEMBLEIA 
será realizada no auditório do Sindicato Rural de Cianorte sito à Avenida Arthur 
Thomaz, 358 – Zona Seis em Cianorte – Paraná, cuja pauta será a seguinte:
1) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2) Aprovação da Prestação de Contas referente ao exercício de 2013;
Cianorte – PR, 30 de Junho de 2014

Kazuo Hamamoto
Presidente

AFLOTUR – Associação dos Produtores
 de Flores e Turismo Rural de Cianorte e Região

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL 

 O Presidente da AFLOTUR – Associação dos Produtores de Flores e 
Turismo Rural de Cianorte e Região – CNPJ n.º 18.308.052/0001-95, no uso de 
suas atribuições e de conformidade com o Estatuto da Entidade e a Lei vigente, 
convoca todos os associados, quite, e em gozo de seus direitos estatutário para 
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA aos quinze dias 
do mês de Julho de dois mil e quatorze (15/07/2014), às 16h00min em primeira 
convocação com a presença da maioria dos associados, ou em segunda e última 

AFLOTUR
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convocação ás 17h00min com qualquer número de associado, a ASSEMBLEIA 
será realizada no auditório do Sindicato Rural de Cianorte sito à Avenida Arthur 
Thomaz, 358 – Zona Seis em Cianorte – Paraná, cuja pauta será a seguinte:
1) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2) Aprovação da Prestação de Contas referente ao exercício de 2013;
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Kazuo Hamamoto
Presidente

AFLOTUR – Associação dos Produtores 
de Flores e Turismo Rural de Cianorte e Região
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