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Gabinete do Prefeito
L     E     I     Nº     4.709/16

Altera o valor e a meta física da ação nº 1.024. Construção de Centro de Edu-
cação Infantil no Jardim Verdes Campos, Programa 011. Aprender Brincando, 
constante do Anexo III – Programa, Ações e Metas da Lei Municipal nº 4.591/15, 
de 02 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da Lei Municipal nº 
4.208/13, de 11 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual); autoriza a abertura de 
crédito adicional suplementar, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
 Art. 1º. Ficam alterados o valor e a meta física da ação nº 1.024. 
Construção de Centro de Educação Infantil no Jardim Verdes Campos, do Pro-
grama 011. Aprender Brincando constante do Anexo III da Lei Municipal nº 
4.591/15, de 02 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercí-
cio de 2016) e da  Lei Municipal nº 4.208/13, de 11 de dezembro de 2013 (Plano 
Plurianual), para execução no corrente exercício, com as seguintes especifica-
ções:
Meta física: 1.510,23 m².
Objetivo:
  Valor: R$ 2.173.061,24 (dois milhões, cento e setenta e três mil, sessenta e um 
reais e vinte e quatro centavos).
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 2.143.061,24 (dois milhões, cento e quarenta e três mil, sessenta 
e um reais e vinte e quatro centavos), que passará a fazer parte do orçamento 
vigente sob a seguinte classificação:
09.00. Secretaria de Educação e Cultura
09.03. Divisão de Educação Infantil
09.03.1236500111.024. Construção de Centro de Educação Infantil no Jardim 
Verdes Campos
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 140)..................................R$1.897.668,37
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 103)....................................R$245.393,27
 Total...........................................................................R$2.143.061,24
 Art. 3º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os 
recursos, em igual importância, provenientes de:
I. Transferência voluntária do Governo Federal conforme Termo de 
Compromisso PAC2 – 07225/2013, firmado com o Ministério da Educação, 
através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. ..............
.....................................................................................................R$1.522.200,41
  II. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício de 2015, conforme disposto no Art.43, § 1º, da Lei nº 4.320/64, na 
fonte 140........................................................................................R$375.467,56

III. Cancelamento da seguinte dotação do orçamento vigente:
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)............................R$245.393,27
 Total..........................................................................R$2.143.061,24
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o cronograma de desem-
bolso financeiro em conformidade com as disposições desta Lei.
 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 004/16
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.709/16, 
de 20 de janeiro de 2016, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.143.061,24 (dois milhões, cento e quarenta e três mil, sessenta e um reais e 
vinte e quatro centavos), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a 
seguinte classificação:
09.00. Secretaria de Educação e Cultura
09.03. Divisão de Educação Infantil
09.03.1236500111.024. Construção de Centro de Educação Infantil no Jardim 
Verdes Campos
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 140)..................................R$1.897.668,37
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 103)...................................R$245.393,27
 Total...........................................................................R$2.143.061,24
  Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto 
com os recursos, em igual importância, provenientes de:
I. Transferência voluntária do Governo Federal conforme Termo de 
Compromisso PAC2 – 07225/2013, firmado com o Ministério da Educação, atra-
vés do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. ...................
....................................................................................................R$1.522.200,41
  II. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício de 2015, conforme disposto no Art.43, § 1º, da Lei nº 4.320/64, na 
fonte 140......................................................................................R$375.467,56
III. Cancelamento da seguinte dotação do orçamento vigente:  
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)...........................R$245.393,27
 Total...........................................................................R$2.143.061,24
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

P O R T A R I A  Nº  10/2016
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
 Considerando o disposto no parágrafo único do artigo 17 da Lei Mu-
nicipal nº 3.071/2008, de 15 de abril de 2008,
R   E   S   O   L   V   E
 Art. 1º. Nomear a servidora municipal ADRIANA FERREIRA DIAS 
para, no âmbito da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, receber recursos 
financeiros e realizar despesas de pequeno valor em conformidade com as dis-
posições da Lei Municipal nº 3.071/2008, de 15 de abril de 2008.
 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 
Portaria nº 05/2013.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA 11/2016
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
com fundamento nas Leis nº 8.666/93, e no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei;
  CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Administrativo 
determinado pela Portaria n.º 91/2015, de 04 de Dezembro de 2.015;
 CONSIDERANDO, ainda, a justificativa apresentada pelo Presiden-
te da Comissão quanto à necessidade de prorrogação do prazo inicial fixado para 
a conclusão dos trabalhos, conforme Memorando Interno n.º 27/2016;
RESOLVE
Art. 1º. Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo para conclusão do Procedi-
mento Administrativo instaurado pela Portaria n.º 91/2015.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Janeiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2016

Reabertura de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 04 de Fevereiro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de instituição de ensino ou 
agentes de integração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de en-
sino médio e superior.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Janeiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 03/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa VELA & VIGUIATO LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ sob nº 95.380.598/0001-16, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 

Paraná, na Av. Goias, 441, Centro, CEP 87.200-000.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre da Inexigibilidade nº 01/2016.
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos pela contratada a Preços da Tabela 
INDITEC – 15% de desconto.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 40/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa SPAGOLLA & B. SILVA LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 224, CEP 87.209-400, 
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-6059, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.548.849/0001-55.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 360/2014.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes às Secreta-
rias do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.498,13 (Dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e treze centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/01/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 01/2016 Proc. 03

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou a VELA & VIGUIATO LTDA- ME - , 
para fornecimento de medicamentos a Preços Tabela INDITEC -  15%, 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 04 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
360/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 533/2015, concernente ao 
REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de material para manutenção da 
vaca mecânica e embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para 
fabricação de leite de soja para distribuição gratuita. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: A. P. Ferrareze Comér-
cio Epp, como vencedora do itens 1, 12 e 13 no valor total de R$ 10.417,50 (dez 
mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), Coprolei Comércio 
de Produtos para Leite de Soja Ltda Me vencedora dos itens 3, 4, 7, 10 e 11 no 
valor total de R$ 25.836,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e trinta e seis reais) e 
Marka Serviços e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda Epp vencedora 
dos itens 2, 5, 6, 8 e 9 no valor total de R$ 6.590,00 (seis mil e quinhentos e 
noventa reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 06/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 354/2015, homologado em 
04/01/2016.
Valor Homologado: R$ 102.200,00 (cento e dois mil e duzentos reais).
Objeto: Aquisição de materiais de construção para doação às famílias assistidas 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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pela Política de Assistência Social.
Empresa: A P FERRAREZE COMÉRCIO - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 18/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 353/2015, homologado em 
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 3.050,35 (três  mil e cinquenta reais e trinta e cinco 
centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza 
para a Pousada da Criança. 
Empresa: S.R. DUTRA - EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

3 700 metros cúbicos de pedra brita número 01 DTMB 71,50 50.050,00 
7 3.500 barra de ferro 5/16 Unifer 14,90 52.150,00 

TOTAL ...................................................................................................................... R$ 102.200,00 
 

 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) Marca 

87 12 fósforo, contendo no mínimo 40 palitos. 
embalagem pacote com 10 caixas 

1,14 13,68 Destro 

88 2 

copo para água, caixa com 2500 unidades, 
plástico descartável, capacidade 180ml, em 

poliestireno transparente, não tóxico, com frisos 
e saliência na borda, peso por centena do copo 

igual ou superior a 220g e de acordo com norma 
nbr 14.865,  25 pacote com 100 unidades   

55,50 111,00 Copomais 

90 30 
embalagem plástica com capacidade de 5 kg para 
conservação de alimentos em geladeira, freezer, 

com 100 unidades cada, em polietileno e atóxico. 
3,40 102,00 Oriente 

91 35 

pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 
65x40cm, cor branca, alvejado, com bainha, 
estampas variadas. características adicionais 

absorvente/lavável e durável 

1,45 50,75 Navitex 

98 96 álcool etílico 46m2° inpm (54° gl), embalagem 
com 01 litro 

3,20 307,20 Tupi 

101 60 

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

fabricante, registro do ministério da saúde, 
informações do fabricante, prazo de validade e 
data de fabricação estampada na embalagem. 

composição: acqua, cetearyl alcohol, 
cetrimonium chloride, parafinum liquidum and 

lanolin alcohol and aleyl alcohol, c.i. 15985, 
parfum, methylchloroisothiazolinone and 

methylisothiazolinone, panthenol, tocopheryl 
acetate, disodium edta, citric acid. ótima 

qualidade 

5,89 353,40 Tralala 

103 24 aparelho de barbear, com três lâminas. 1,14 27,36 Destro 

104 48 
desodorante roll-on 50ml feminino, 
antitranspirante eficácia e perfume 

hipoalergênico. 
5,45 261,60 Destro 

105 48 
desodorante roll-on 50ml masculino 
,antitranspirante eficácia e perfume 

hipoalergênico 
5,45 261,60 Destro 

115 6 

pacote com 1.000 folhas de papel toalha branco, 
interfolhado, 2 dobras, produzido em celulose 
100% virgem, no tamanho de 22cmx20cm, em 
embalagem resistente ao armazenamento. com 

identificação do fabricante, e marca. 

7,00 42,00 
Limpeza e 
cia 

118 24 

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

macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou 
texturizado, 100% fibra celulósica, folha simples, 
embalagem plástica com quatro rolos, original do 
fabricante, com composição, data de fabricação e 
validade e informações do fabricante estampado 

na embalagem. boa qualidade 

22,42 538,08 Delly 

120 12 prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 
unidades. 

0,95 11,40 Destro 

121 10 

rodo de piso , com base alumínio poloido 
reforçado e cabo em aluminio , com possibilidade 

de troca de borracha , medindo 40 cm , com 
rebites em alumínio reforçado , cabo  em 

aluminio medindo 1.50 metros  

17,20 172,00 Sanches 

122 4 
rodo para piso, com base em ferro, com espuma, 
medindo 30cm, com cabo em aço galvanizado ou 

aluminio, comprimento 1500mm 
15,00 60,00 Locateli 

127 6 

sabonete líquido perolado , fragancia erva doce, 
embalagem com 5 litros, para uso em 

saboneteira, para lavagem de mãos. original de 
fábrica,  embalagem lacrada, com registro na 
anvisa, validade e ficha técnica do fabricante, 

indicações de uso, lote, data de fabricação 
estampado no rótulo da embalagem. composição: 

tensoativo não iônico, glicerina, alcalinizante, 
conservante, corante, essência e água 

12,90 77,40 Sauber 

128 10 
pacote com 100 unidades de saco para lixo (100 

litros), em plástico, medidas aproximadas 
75x90cm, reforçado, micra 0,7. boa qualidade. 

26,50 265,00 Cianorte 

132 60 

shampoo infantil, frasco com 480ml, suave, uso 
infantil (kids), ph neutro, antialérgico, original do 

fabricante, registro do ministério da saúde, 
informações do fabricante, prazo de validade e 

5,20 312,00 Tralala 

data de fabricação estampada na embalagem. 
composição: glycol distearate, disodium laureth 

sulfosuccinate, sodium laurenth-2 sulfate, 
cocamidopropyl betaine, cocamide dea, 

acetamide mea, glycereth-26, dimethicone 
copolyol,, c.i. 19140, disodium edta, citric acid, 

sodium chloride, fragrance, methydibromo 
glutaronitrille, phenoxyethanol, acqua. ótima 

qualidade 

139 12 

vassoura caipira de palha, confeccionada com 
palha de 1ª qualidade, com no mínimo 03 

amarrações, com medida mínima de 30 cm de 
largura, com cabo de madeira. 

6,99 83,88 cianorte 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 23/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 360/2015, homologado em 
14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 10.417,50 (dez mil e quatrocentos e dezessete reais e 
cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e embaladei-
ra, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de leite de soja para 
distribuição gratuita.
Empresa: A P FERRAREZE COMÉRCIO ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 97/2015 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. 64/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais).
Objeto: Aquisição de Pedra, areia fina e areia grossa, pó de pedra e pedrisco. 
Empresa: Bigas e Alexandre Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 98/2015 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. 64/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 87.550,00 (oitenta e sete mil e quinhentos e cinquenta 
reais).
Objeto: Aquisição de Pedra, areia fina e areia grossa, pó de pedra e pedrisco. 
Empresa: Campusmorão Construção Ltda 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 99/2015 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. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 21.951,77 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta e um 
reais e setenta e sete centavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: Sidnei Aparecido Chiarelli & Cia Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) Marca 

1 500 

kg de bobina plástica, 
personalizada (logo município de 
cianorte) para embalar o leite de 
soja, com impressão de 04 cores, 
07 migras, peso máximo de 13 kg 

por bobina, (pebd) 310 mm 

19,00 9.500,00 Avplas 

12 20 galões de 5lt de desincrustante 
ácido 35,90 718,00 Muccio 

13 50 pacotes de saco de lixo 50 litros 
reforçado com 10 unidades cada 3,99 199,50 avplas 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 600 
Metros cúbicos de areia lavada 

grossa 56,50 33.900,00 figueira 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 500 
Metros Cúbicos de pedra brita 

número 01 55,00 27.500,00 casali 

3 300 Metros cúbicos de areia fina 36,00 10.800,00 Casali 

4 400 Metros cúbicos de pó de pedra 55,00 22.000,00 Casali 

5 500 
Metros cúbicos de pedrisco 3/8 ao 

fundo 54,50 27.250,00 casali 
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

5 40 

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.    1,10  

44,00 Líder 

6 42 

Doce pastoso, diversos sabores, ingredientes: 
açúcar, soro de leite, leite em pó integral, leite, 
amido modificado, gordura vegetal, corante de 

caramelo. Estabilizante: citrato de sódio. Redutor 
de acidez: bicarbonato de sódio. Conservante: 

sorbato de potássio. Não contém glúten. A 
embalagem do produto deve conter registro da data 

de fabricação, peso e validade estampado no 
rótulo. embalagem com 500 g.   1,50  

63,00 ciafrios 

8 125 

Extrato de tomate preparado com frutos maduros, 
escolhidos, sãos, sem pele e semente, tolerância de 
1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio, isento de 

fermentação e não indicar processamento 
defeituoso, embalagem contendo registro de data 

de fabricação, peso e validade estampados no 
rótulo, embalagem com 350 g.   0,85  

106,25 Ciafrios 

9 20 

Farinha de rosca tipo marrocos, embalagem 
contendo registro de data de fabricação, peso e 

validade estampado no rótulo, embalagem 
contendo 1kg.   2,99  

59,80 Amafil 

10 12 

Farinha de trigo especial sem fermento, embalada 
em sacos limpos, não violados, resistentes, 

contendo em sua embalagem dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Validade mínima de 70 (setenta dias) a 

partir da data de entrega de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA.   6,60  

79,20 Coamo 

13 230 

MACARRÃO ESPAGUETE - pacote de 500g, 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.     1,00  

230,00 Floriani 

14 40 

MAIONESE - emulsão cremosa, obtida com ovos e 
óleo vegetal, com adição de condimentos, 

substâncias comestíveis e sem corantes, de 
consistência cremosa, 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.    1,49  

59,60 Purity 

17 140 
Óleo de Soja vegetal comestível, tipo refinado, 

embalagem com 900ml.    2,68  
375,20 Leve 

19 78 

SUCO, PACOTE DE 01 QUILO, EM PO, PARA 
PREPARAR 10 LITROS DE SUCO. EMBALAGEM 
CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO, DATAS 

DE FABRICACAO E VENCIMENTO, SENDO O 
PRIMEIRO MENOR QUE 02 MESES. DIVERSOS 

SABORES.   2,99  

233,22 Piko 

22 45 

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.    19,40  

873,00 Seara 

23 45 

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.    19,50  

877,50 Italac 

25 380 

Leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e reembalados em 

caixa de papelão com 12 unidades. Composição 
mínima por litro: valor energético 550 kcal, 

carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. 
A embalagem deve conter o registro no Ministério 

da Saúde, local de origem, peso, data de 
embalagem e validade do produto.   1,90  

722,00 Italac 

27 82 

Carne moída de coxão mole primeira qualidade. 
Entregue em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de validade. 

Transportado em veículo refrigerado ou caixas de 
isopor conforme legislação vigente, a carne não 

deverá estar congelada.   18,60  

1.525,20 ribeiro 

28 160 

Carne bovina Coxão mole, cortada em bife com 
peso aproximado de 150 gr., entregues em 

embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação 

vigente, não podendo estar congelada.   18,60  

2.976,00 Ribeiro 

29 120 

Carne bovina contra filé, entregues em embalagens 
que contenham especificados o local de origem do 

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

podendo estar congelada.   18,60  

2.232,00 Ribeiro 

30 90 

Carne bovina posta vermelha, entregues em 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação 

vigente, não podendo estar congelada.   17,40  

1.566,00 Ribeiro 

19 78 

SUCO, PACOTE DE 01 QUILO, EM PO, PARA 
PREPARAR 10 LITROS DE SUCO. EMBALAGEM 
CONTENDO INSTRUCOES DE PREPARO, DATAS 

DE FABRICACAO E VENCIMENTO, SENDO O 
PRIMEIRO MENOR QUE 02 MESES. DIVERSOS 

SABORES.   2,99  

233,22 Piko 

22 45 

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.    19,40  

873,00 Seara 

23 45 

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.    19,50  

877,50 Italac 

25 380 

Leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e reembalados em 

caixa de papelão com 12 unidades. Composição 
mínima por litro: valor energético 550 kcal, 

carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. 
A embalagem deve conter o registro no Ministério 

da Saúde, local de origem, peso, data de 
embalagem e validade do produto.   1,90  

722,00 Italac 

27 82 

Carne moída de coxão mole primeira qualidade. 
Entregue em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de validade. 

Transportado em veículo refrigerado ou caixas de 
isopor conforme legislação vigente, a carne não 

deverá estar congelada.   18,60  

1.525,20 ribeiro 

28 160 

Carne bovina Coxão mole, cortada em bife com 
peso aproximado de 150 gr., entregues em 

embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação 

vigente, não podendo estar congelada.   18,60  

2.976,00 Ribeiro 

29 120 

Carne bovina contra filé, entregues em embalagens 
que contenham especificados o local de origem do 

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

podendo estar congelada.   18,60  

2.232,00 Ribeiro 

30 90 

Carne bovina posta vermelha, entregues em 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, transportada em veículo 
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação 

vigente, não podendo estar congelada.   17,40  

1.566,00 Ribeiro 

31 240 

Coxa e sobrecoxa de frango - produto de qualidade 
- entregues em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de validade, 

transportada em veículo refrigerado ou caixas de 
isopor conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada.   5,30  

1.272,00 Guibom 
/somave 

32 125 

Carne suína bisteca, produto de qualidade, 
entregues em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de validade, 

transportada em veículo refrigerado ou caixas de 
isopor conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada.   10,50  

1.312,50 Ribeiro 

33 40 

Pernil suíno com osso, entregues em embalagens 
que contenham especificados o local de origem do 

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

podendo estar congelada.   8,80  

352,00 Ribeiro 

34 35 

Salsicha tipo viena apresentando sabor acentuado 
de defumação e condimentos característicos das 
salsichas típicas da cidade de Viena na Áustria. 

Não podendo ser enlatadas., entregues em 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, conforme legislação vigente.   6,65  

232,75 copacol 

35 30 

Linguiça defumada produzida com carne suína 
selecionada além de condimentos e temperos 

especiais para o processo de defumação, entregues 
em embalagens que contenham especificados o 

local de origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade, conforme legislação 

vigente.   14,60  

438,00 Seara 

36 20 

Bacon defumado de barriga suína, contendo em 
sua composição: água, sal, conservador: nitrito de 
sódio, antioxidante: eritorbato de sódio, não deve 

conter glúten, entregues em mantas de 3 kg, 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, conforme legislação vigente.   17,80  

356,00 Seara 

37 60 

Filé de pescada congelada - produto de qualidade - 
entregues em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem, data de validade, a carne não 
pode estar amolecida ou com acúmulo de líquidos 
na embalagem, além disso, não deve apresentar 
extremidades secas ou amareladas, transportada 

em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, devendo estar 

congelada.   16,85  

1.011,00 arapongas 

38 960 

Água mineral, não gasosa, oriunda de fonte 
hipotermal que apresente laudo de análise do 

órgão competente, entregues em embalagens de 
500ml tipo pet. A embalagem deverá conter 

especificado o local de origem do produto, peso, 
data de embalagem e data de validade.   0,48  

460,80 Boreal 

39 28 

Abacaxi tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, 
manchas anormais, batidas ou rachaduras, 

exsudação e ataque de insetos, sendo que as folhas 
da coroa devem estar verdes e erguidas.   2,95  

82,60 Bela vista 

40 32 

Acelga - produto com textura crocante e sabor doce 
com folhas verdes e de cores vivas sem 

escurecimentos ou amarelamentos, sem buracos, 
hastes frescas em maços de no mínimo 400 gr.   3,60  

115,20 Bela vista 

41 60 
ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo crespa, 

tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material   2,70  

162,00 Bela vista 

terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a Resolução 

n.º 12/78 da CNNPA.  

43 120 

Banana caturra - produto com bom aspecto e 
aroma característico, casca bem amarela de 

aspecto firme e sem partes moles ou machucadas. 
Com maturação média.   2,95  

354,00 Bela vista 

44 32 

Batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de rachaduras e 
cortes, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte, devendo ser bem desenvolvida, de 
colheita recente.   3,90  

124,80 Bela vista 

45 24 

BETERRABA - pacote de 1 (um) quilo, embalada 
em saco plástico de polietileno transparente, sem 

folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície de 

acordo com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.    2,85  

68,40 Bela vista 

46 32 
Brócolis - produto com cabeças de coloração verde 
escura, firmes, compactas, com granulação fina e 

sem sinais de murcha.   3,60  
115,20 Bela vista 

47 80 

Cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, 

sujidades, parasitas e larvas.   2,75  

220,00 Bela vista 

48 40 

CENOURA - pacote de 1 quilo, embalados em sacos 
de polietileno transparente tamanho médio a 
grande, aparência natural, sem fungos, sem 

manchas escuras, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades, não estar danificado por 

qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência, não serão permitidos 

rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

CVS 006/99 de 10/03/99.   2,95  

118,00 Bela vista 

49 120 

Cheiro verde - o cheiro verde precisa ser fresco, 
com uma cor verde profundo e aparência viçosa, os 
maços não podem ter folhas que estão murchas ou 
amarelas, cultivado organicamente, em maços de 

no mínimo 300 gr.   1,00  

120,00 Bela vista 

50 22 

Escarola - Chicória - as folhas do produto devem 
estar com aspecto fresco, brilhantes, firmes e sem 
áreas escuras e sem folhas murchas, sendo que as 
folhas externas devem apresentar coloração verde 

mais escuro que as internas.   1,85  

40,70 Bela vista 

51 45 

Couve-flor - cabeças compactas fechadas de cor 
branca ou creme, sem manchas escuras, pois ao 

contrário demonstram estarem queimadas ou com 
fungos, se envolvidas pelas folhas, estas devem 
estar verdes e sem sinais de estarem murchas.   3,65  

164,25 Bela vista 

52 280 
Laranja pêra tamanho grande - de consistência 

uniforme e firme a pressão dos dedos, de coloração 
de acordo com a variedade.   1,18  

330,40 Bela vista 

53 80 

Maçã nacional - produto de coloração viva, firme e 
pesada em relação ao tamanho, de casca lisa, sem 

depressões ou machucados, tamanho médio de 
primeira qualidade.   3,95  

316,00 Bela vista 

54 60 

Mamão comercial - produto sem manchas, flacidez, 
exsudação ou lesões; tamanho médio e grau médio 
de amadurecimento, tonalidade amarelo alaranjado 

e exalando um suave aroma característico.   3,15  

189,00 Bela vista 

55 90 
Melancia - produto com casca firme, lustrosa e 

sem manchas escuras, deve ser pesada em relação   1,35  
121,50 Bela vista 
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terroso e unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e 

larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a Resolução 

n.º 12/78 da CNNPA.  

43 120 

Banana caturra - produto com bom aspecto e 
aroma característico, casca bem amarela de 

aspecto firme e sem partes moles ou machucadas. 
Com maturação média.   2,95  

354,00 Bela vista 

44 32 

Batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, fresca, 

compacta e firme, sem lesões de rachaduras e 
cortes, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte, devendo ser bem desenvolvida, de 
colheita recente.   3,90  

124,80 Bela vista 

45 24 

BETERRABA - pacote de 1 (um) quilo, embalada 
em saco plástico de polietileno transparente, sem 

folhas, primeira, bulbos de tamanhos médios, 
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, ternos sem 
corpos estranhos ou terra aderida à superfície de 

acordo com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA.    2,85  

68,40 Bela vista 

46 32 
Brócolis - produto com cabeças de coloração verde 
escura, firmes, compactas, com granulação fina e 

sem sinais de murcha.   3,60  
115,20 Bela vista 

47 80 

Cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem lesões de 
origem física ou mecânica, perfurações e cortes, 

tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, 

sujidades, parasitas e larvas.   2,75  

220,00 Bela vista 

48 40 

CENOURA - pacote de 1 quilo, embalados em sacos 
de polietileno transparente tamanho médio a 
grande, aparência natural, sem fungos, sem 

manchas escuras, estar livre de enfermidades, 
insetos e sujidades, não estar danificado por 

qualquer lesão de origem física ou mecânica que 
afete a sua aparência, não serão permitidos 

rachaduras, perfurações e cortes e deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

CVS 006/99 de 10/03/99.   2,95  

118,00 Bela vista 

49 120 

Cheiro verde - o cheiro verde precisa ser fresco, 
com uma cor verde profundo e aparência viçosa, os 
maços não podem ter folhas que estão murchas ou 
amarelas, cultivado organicamente, em maços de 

no mínimo 300 gr.   1,00  

120,00 Bela vista 

50 22 

Escarola - Chicória - as folhas do produto devem 
estar com aspecto fresco, brilhantes, firmes e sem 
áreas escuras e sem folhas murchas, sendo que as 
folhas externas devem apresentar coloração verde 

mais escuro que as internas.   1,85  

40,70 Bela vista 

51 45 

Couve-flor - cabeças compactas fechadas de cor 
branca ou creme, sem manchas escuras, pois ao 

contrário demonstram estarem queimadas ou com 
fungos, se envolvidas pelas folhas, estas devem 
estar verdes e sem sinais de estarem murchas.   3,65  

164,25 Bela vista 

52 280 
Laranja pêra tamanho grande - de consistência 

uniforme e firme a pressão dos dedos, de coloração 
de acordo com a variedade.   1,18  

330,40 Bela vista 

53 80 

Maçã nacional - produto de coloração viva, firme e 
pesada em relação ao tamanho, de casca lisa, sem 

depressões ou machucados, tamanho médio de 
primeira qualidade.   3,95  

316,00 Bela vista 

54 60 

Mamão comercial - produto sem manchas, flacidez, 
exsudação ou lesões; tamanho médio e grau médio 
de amadurecimento, tonalidade amarelo alaranjado 

e exalando um suave aroma característico.   3,15  

189,00 Bela vista 

55 90 
Melancia - produto com casca firme, lustrosa e 

sem manchas escuras, deve ser pesada em relação   1,35  
121,50 Bela vista 

ao volume. 

56 150 

Ovos branco - de galinha, grande e isento 
sujidades, fungos e substancias tóxicas, 

acondicionados em embalagem apropriada, 
embalagens que contenham especificados o local 
de origem do produto, peso, data de embalagem e 

data de validade.   3,99  

598,50 Bela vista 

57 18 

PIMENTÃO VERDE - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira 

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

de manuseio, e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma técnica de alimentação.    4,65  

83,70 Bela vista 

58 75 

REPOLHO EXTRA - unidade (cabeça), sem defeitos 
que afetem sua aparência, embalados em sacos de 

polietileno transparente, a unidade deverá estar 
limpa, sem folhas velhas, ou seja, a cabeça deverá 
estar com suas folhas firmes na formação, deverá 
ser bem formado, sem defeitos, com folhas verdes 

claras sem traços de descoloração turgescente, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão 

apresentar coloração e tamanho uniforme e típica 
da variedade, 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.    2,45  

183,75 Bela vista 

59 50 

RÚCULA: produtos sãos, limpos e de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem 
traços de descoloração e turgescência, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas. (unidade - pés).    2,45  

122,50 Bela vista 

60 90 

TOMATE  SANTA CRUZ -   de médio 
amadurecimento, firme, íntegro, sem manchas, 

batidas e esfolões, coloração uniforme, entregues 
em caixas de madeira ou plástico.   4,25  

382,50 Bela vista 

61 35 

Uva itália - de cachos bem cheios, com bagas 
firmes e lisas de cor e tamanho apropriados para a 
variedade, as frutas não devem se desprender com 

facilidade do cacho, devem estar livres de 
manchas.   4,85  

169,75 Bela vista 

62 40 
Vagem comprida - produto deve ser firme de 

pontas verdes e sem machucados.   7,80  
312,00 Bela vista 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 100/2015 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. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 499,13 (quatrocentos e noventa e nove reais e treze cen-
tavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: D Mille Industria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 35 

Açúcar refinado de origem vegetal, constituído 
fundamentalmente por sacarose de cana-de-

açúcar, aspecto sólido amorfo e cor branca com 
grãos finos de não definidos, não deverá empedrar, 

a embalagem do produto deve conter registro da 
data de fabricação, peso e validade estampado no 

rótulo, embalagem 5 kg.   6,80  

238,00 Super sucar 

3 25 

AZEITONA VERDE, EMBALAGEM DE VIDRO 
CONTENDO NO ROTULO A DATA DE 

FABRICACAO, NAO SUPERIOR A 03 MESES, 
DATA DE VENCIMENTO E INSPECAO DO 

MINISTERIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM 
COM 500 GRAMAS DRENADA.   5,45  

136,25 Arapongas 

12 20 

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.    0,88  

17,60 Zanin 

18 12 
SAL FINO E IODADO (contendo cloreto de sódio) - 
pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-umectante, 

auui, conforme legislação vigente.    0,65  
7,80 Pop 

20 64 

Tempero completo contendo em sua composição: 
sal, cebola, alho, cebolinha, salsa, manjericão, 

realçador de sabor glutamato monossódico, 
aromatizante e conservador metabissulfito de 

sódio. Não contém glúten. A embalagem do produto 
deve conter registro de data de fabricação, peso e 

validade impressos no rótulo.   0,68  

43,52 D mille 

21 22 

VINAGRE - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com 

acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, 
sem corantes, sem essências. e sem adição de 
açúcares. De acordo com a rdc n°276/2005. 

Embalagem 500ml.    0,82  

18,04 Heining 

26 16 PAPEL ALUMÍNIO, Rolo de 45cmx7,5m.   2,37  37,92 Real pack 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 101/2015 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. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 2.436,16 (dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e 
dezesseis centavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: Invicta Alimentos Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 102/2015 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. 56/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 26.067,50 (vinte e seis mil e sessenta e sete reais e cin-
quenta centavos).
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de ser-
viços de manutenção elétrica em veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
Empresa: Auto Elétrica E Mecanica Meneses 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 Valor total Marca 

2 52 

Arroz tipo 1, submetido a vapor sob pressão para 
facilitar e melhorar seu cozimento, a embalagem do 
produto deve conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampado no rótulo. Embalagem 

5kg.   8,08  

420,16 Nutrimais 

4 120 
CAFÉ torrado e moído, de primeira qualidade. 

Embalagem com 500 gramas.   4,55  
546,00 Cereja 

7 36 

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.    1,00  

36,00 Jussara 

11 150 
Feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento de 

sujeiras   3,30  
495,00 Broto forte 

15 32 

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.    2,44  

78,08 Coamo 
familia 

16 48 

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.    0,94  

45,12 Jussara 

24 360 

Refrigerante contendo em sua composição: água 
gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato de noz de 
cola, cafeína, corante caramelo, aroma natural do 
extrato da fruta, composição a cada 200ml: 79 a 

85 Kcal(4%), Registro no Ministério da Agricultura, 
sem adição de álcool, embalagem de 2 litros. A 

embalagem deve conter no rótulo o local e origem 
do produto e data de fabricação.   1,98  

712,80 Guaratuba 

42 10 

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.    10,30  

103,00 natural 
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 15 Automático partida    52,00  780,00 Zm 

3 10 Bendix motor partida   12,00  120,00 Zen 

4 12 Jogo de reparo alternador   7,50  90,00 Fw 

8 12 Rolamento alternador   13,00  156,00 Nsk 

9 20 Correia estriada alternador   10,00  200,00 Dayco 

13 12 Jogo de bucha partida induzido   2,80  33,60 Sulcarbon 

14 20 Moto bomba injetor d`água   13,00  260,00 Drift 

16 15 Jogo de velas   36,50  547,50 Ngk 

17 10 Jogo cabo de vela   56,00  560,00 Ngk 

18 15 Filtro de combustível   13,00  195,00 Fran 

22 40 Relê diverso   11,00  440,00 Dni 

23 200 Fio de instalação   1,20  240,00 Dni 

25 15 Chave de luz farol   30,00  450,00 Kostal 

27 12 Bateria 60 amperes livre manutenção   138,00  1.656,00 Marte 

30 20 Soquete de lanterna de seta   3,00  60,00 Fw 

32 20 Interruptor luz ré   14,00  280,00 Marflex 

35 15 Atuador marcha lenta   48,00  720,00 Ds 

37 15 Comutador ignição   24,00  360,00 Facobras 

39 12 Bobina ignição 
  74,00  888,00 Magnet 

marelli 
40 15 Braço limpador para brisa   23,50  352,50 Dyna 

43 12 Farol principal   79,00  948,00 Nino 

44 15 Lanterna seta dianteira   9,50  142,50 Cofran 

47 12 Sensor detonação   49,00  588,00 Ds 

50 20 Rotor distribuidor   7,80  156,00 Marflex 

51 10 Sensor map   61,00  610,00 Ds 

55 15 Módulo ignição   64,50  967,50 Gaus 

56 5 Corpo TBI 
  164,00  820,00 Magnet 

marelli 
58 10 Motor vidro elétrico   36,50  365,00 Mabuchi 

60 20 Ventoinha radiador   144,00  2.880,00 Valeo 

64 5 Bateria 100 amperes livre   239,00  1.195,00 Marte 

65 20 Par de buzina   28,00  560,00 Vto 

67 40 Lâmpada farol H7   11,80  472,00 Osran 

72 200 Fusível lâmina   0,34  68,00 Fw 

73 10 Flange bomba   15,00  150,00 Tsa 

74 20 Soquete lanterna   2,90  58,00 Fw 

75 15 Bulbo radiador   20,70  310,50 Waller 

78 15 Braço limpador   20,00  300,00 Dyna 

79 10 Chave alerta   24,84  248,40 Kostal 

81 100 Serviço de injeção   27,00  2.700,00 --- 

83 100 Serviço em motor de partida   28,98  2.898,00 --- 

85 50 Serviço de limpeza   24,84  1.242,00 --- 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 103/2015 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. 56/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 36.369,50 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta e nove 
reais e cinquenta centavos).
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de ser-
viços de manutenção elétrica em veículos da frota da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
Empresa: S.O Peças E Auto Eletrica Ltda-Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 15 Induzido motor partida   52,00  780,00 Santos 

5 12 Jogo trava bendix motor partida   3,00  36,00 Edante 

6 10 Porta escova com escova   12,00  120,00 Unifap 

7 15 Conjunto retificador alternador   37,00  555,00 Gaus 

10 10 Tensor correia alternador   35,50  355,00 Ds 

11 10 Rotor alternador   62,00  620,00 Santos 

12 10 Estator alternador   49,00  490,00 Santos 

15 20 Palheta limpador para-brisa   17,00  340,00 Dyna 

19 20 Bomba de combustível flex   110,00  2.200,00 Indelbras 

20 15 Motor trava elétrica   12,00  180,00 Dk 

21 20 Chave direcional   20,00  400,00 Ospina 

24 5 Bateria moto   72,00  360,00 Eletran 

26 15 Plug eletrônico temperatura   14,50  217,50 mte 

28 12 Sensor de nível de combustível   49,00  588,00 Tsa 

29 12 Bateria 70 amperes livre manutenção   172,00  2.064,00 Júpiter 

31 5 Bateria 90 amperes livre manutenção   240,00  1.200,00 Júpiter 

33 20 Interruptor luz freio   16,50  330,00 Eclin 

34 20 Interruptor luz óleo   11,50  230,00 Eclin 

36 12 Lanterna traseira   40,00  480,00 Ht 

38 15 Cilindro ignição   24,70  370,50 Universal 

41 15 Lanterna placa   6,50  97,50 Rainha 

42 15 Lanterna teto   8,20  123,00 Rainha 

45 12 Sensor fase   28,50  342,00 mte 

46 15 Sensor rotação   41,00  615,00 mte 

48 15 Sonda lambda   65,00  975,00 mte 

49 15 Tampa distribuidor   13,00  195,00 Bosch 

52 12 Sensor posição borboleta   58,50  702,00 mte 

53 10 Focinho arranque   40,00  400,00 CINAP 

54 12 Tampa alternador   33,00  396,00 CINAP 

57 5 Central injeção   285,00  1.425,00 mte 

59 12 Motor limpador   98,00  1.176,00 Bosch 

61 20 Motor ventilação interna   100,00  2.000,00 Bosch 

62 20 Interruptor vidro elétrico   19,00  380,00 Dk 

63 12 Resistência ar condicionado   28,50  342,00 mte 

66 50 Lâmpada farol   7,20  360,00 Osran 

68 300 Lâmpada 1141/1034/1176   1,50  450,00 Osran 

69 400 Lâmpada 69/67 /Ping   1,45  580,00 Osran 

70 10 Regulador voltagem   48,00  480,00 Gauss 

71 15 Lanterna traseira   40,00  600,00 Ht 

76 10 Polia alternador   24,50  245,00 CINAP 

77 10 Boia combustível   53,00  530,00 Tsa 

80 500 Serviço de instalação   15,00  7.500,00 --- 

82 100 Serviço de alternador   28,90  2.890,00 --- 

84 50 Serviço de limpeza de bicos   33,00  1.650,00 --- 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 15 Induzido motor partida   52,00  780,00 Santos 

5 12 Jogo trava bendix motor partida   3,00  36,00 Edante 

6 10 Porta escova com escova   12,00  120,00 Unifap 

7 15 Conjunto retificador alternador   37,00  555,00 Gaus 

10 10 Tensor correia alternador   35,50  355,00 Ds 

11 10 Rotor alternador   62,00  620,00 Santos 

12 10 Estator alternador   49,00  490,00 Santos 

15 20 Palheta limpador para-brisa   17,00  340,00 Dyna 

19 20 Bomba de combustível flex   110,00  2.200,00 Indelbras 

20 15 Motor trava elétrica   12,00  180,00 Dk 

21 20 Chave direcional   20,00  400,00 Ospina 

24 5 Bateria moto   72,00  360,00 Eletran 

26 15 Plug eletrônico temperatura   14,50  217,50 mte 

28 12 Sensor de nível de combustível   49,00  588,00 Tsa 

29 12 Bateria 70 amperes livre manutenção   172,00  2.064,00 Júpiter 

31 5 Bateria 90 amperes livre manutenção   240,00  1.200,00 Júpiter 

33 20 Interruptor luz freio   16,50  330,00 Eclin 

34 20 Interruptor luz óleo   11,50  230,00 Eclin 

36 12 Lanterna traseira   40,00  480,00 Ht 

38 15 Cilindro ignição   24,70  370,50 Universal 

41 15 Lanterna placa   6,50  97,50 Rainha 

42 15 Lanterna teto   8,20  123,00 Rainha 

45 12 Sensor fase   28,50  342,00 mte 

46 15 Sensor rotação   41,00  615,00 mte 

48 15 Sonda lambda   65,00  975,00 mte 

49 15 Tampa distribuidor   13,00  195,00 Bosch 

52 12 Sensor posição borboleta   58,50  702,00 mte 

53 10 Focinho arranque   40,00  400,00 CINAP 

54 12 Tampa alternador   33,00  396,00 CINAP 

57 5 Central injeção   285,00  1.425,00 mte 

59 12 Motor limpador   98,00  1.176,00 Bosch 

61 20 Motor ventilação interna   100,00  2.000,00 Bosch 

62 20 Interruptor vidro elétrico   19,00  380,00 Dk 

63 12 Resistência ar condicionado   28,50  342,00 mte 

66 50 Lâmpada farol   7,20  360,00 Osran 

68 300 Lâmpada 1141/1034/1176   1,50  450,00 Osran 

69 400 Lâmpada 69/67 /Ping   1,45  580,00 Osran 

70 10 Regulador voltagem   48,00  480,00 Gauss 

71 15 Lanterna traseira   40,00  600,00 Ht 

76 10 Polia alternador   24,50  245,00 CINAP 

77 10 Boia combustível   53,00  530,00 Tsa 

80 500 Serviço de instalação   15,00  7.500,00 --- 

82 100 Serviço de alternador   28,90  2.890,00 --- 

84 50 Serviço de limpeza de bicos   33,00  1.650,00 --- 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 422/2015 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 314/2015, homologado em 
22/10/2015.
Valor Homologado: R$ 5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de sacos plásticos para recolhi-
mento de lixos do entorno do Parque Municipal Cinturão Verde. 
Empresa: S.R. DUTRA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de outubro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 423/2015 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 296/2015, homologado em 
23/10/2015.
Valor Homologado: R$ 9.289,00 (Nove mil duzentos e oitenta e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de higiene pessoal 
através do programa ACESSUAS. 
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de outubro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 53/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa A. A. Santos Pneus Epp, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida Capitão Índio Bandeira 3105, CEP 87.300-
005, telefone (44) 3525-6465, na cidade de Campo Mourão, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 80.540.404/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 24/2015.
OBJETO: Aquisição de Pneus e câmaras de ar para os equipamentos rodoviários 
da secretaria de serviços municipais.

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário Valor Total 

1 1.000 kg de saco plástico para lixo com espessura de 
0,10mm e capacidade para 100 litros na cor preta Cianorplast R$ 5,90 R$ 5.900,00 

 

 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 130 

papel higiênico, branco, fardo c/ 16x4 unidades, branco, rolo medindo 
30mx10cm cada rolo, macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou 

texturizado, 100% fibra celulósica, folha dupla, embalagem plástica com 
quatro rolos, original do fabricante, com composição, data de fabricação 
e validade e informações do fabricante estampado na embalagem. boa 

qualidade 

 R$ 47,30 R$ 
6.149,00 

2 500 papel toalha, branco, 100% celulose virgem, 02 dobras, formato 
23x21cm, embalagem com 1000 folhas, alta absorção, boa qualidade  R$ 6,28 R$ 

3.140,00 
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
33.060,00 (trinta e três mil e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/04/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Janeiro de 2016

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 023/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e 
Considerando o Memorando nº 06/2016 da Secretaria Municipal de Saúde, de 
12/01/2016;
  RESOLVE:
Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor municipal ANTÔNIO 
MARQUES SILVA JUNIOR, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS, no período de 19/01/2016 à 02/02/2016, devido às necessidades 
do Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração. 
 Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de Janeiro de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 024/2016-SEC/ADM
  O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 0029, de 04/01/2016,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal, LEANDRO DE 
OLIVEIRA FELIPPE referente ao Contrato por Prazo Indeterminado, Regime 
C.L.T., no qual exerce o emprego público de AGENTE DE COMBATE ÀS EN-
DEMIAS, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 25 de janeiro de 2016. 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de Janeiro de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  
  

RESOLUÇÃO Nº 005/2016 
Republicada por incorreção.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião ordinária 
realizada em 18 de janeiro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas pela 
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 de 
02/06/15.
Resolve: 
Art. 1º Aprovar o TERMO ADITIVO AO PLANO OPERATIVO ANUAL DA 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, relativo ao contrato n.º 1257/2015;
Art. 2º aprovar os TERMOS ADITIVOS NOS CONVÊNIOS n.ºs 05/2016 e 
06/2016 da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE e INSTITUTO BOM 
JESUS, respectivamente, com base na Lei municipal n.º 4.704/2015;
Art. 3º - Aprovar os novos contratos dos prestadores de serviços: CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PA-
RANÁ – CISCENOP – IMPLANTES DENTÁRIOS; CONSÓRCIO PÚBLI-
CO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ 
– CISCENOP – ÓRTESES; CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ – CISCENOP – ESPECIALI-
DADES ODONTOLÓGICAS – PRÓTESE MÓVEL E ORTODONTIA; M.A. 
PARISI E CIA LTDA. – ME e MEDYMELL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 
– ME.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 19 de janeiro de 2016.

RICARDO DE ALMEIDA CARRARA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
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