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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 15/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, com fun-
damento na Lei nº 8.666/93, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, 
RESOLVE
Art. 1º Nomear Comissão para avaliação do imóvel sito à Rua Piratininga, nº 
63, quadra 46, lotes 13,14 e 15, para fins de locação para funcionamento da 
UBS Extensão do NIS II, sendo assim composta:
Presidente:  Rogério Sossai.
Secretário:  Ana Paula Ribeiro Brito Águila. 
Membros:   Antônio de Souza Pedroso.
                   Deolindo Antônio Novo.
                   Nelson Magron Júnior.
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 16 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital – Chamamento Público 001/2016

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento 
a quem interessar possa, que de ordem do Exmo. Sr. Prefeito Claudemir Ro-
mero Bongiorno, e de acordo com a legislação em vigor, receberá, até o dia 
14 de março de 2016 às 17h30min, os projetos de venda referente a aquisição 
de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para preparo de 
merenda escolar, conforme segue:

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

 

Item Qtde Descrição Vlr. Unit. 

1 519 batata doce - sem lesões, aparência natural, fresca, deverão ser procedentes de espécimes 
vegetais genuínos e sãos, pacote de 1 quilo. 3,38 

2 378 quilos de inhame, sem lesões, aparência natural e fresca, tamanho médio a grande. 4,64 

3 522 quilos de cará, sem lesões, aparência natural e fresca, tamanho médio a grande. 3,36 

4 1.488 
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho 

e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, 
suas condicoes deverao ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

1,18 

5 503 
pacotes de um quilo de pimentão verde, sendo de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio, e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 
3,49 

6 3.500 unidade rosca doce, com aproximadamente 500grs. 5,5 

7 435 

unidade de couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar tamanho e conformação 
uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos 

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

4,04 

8 191 quilos de morango, cor natural da fruta madura, tamanho médio a grande, sem fungos e deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 9,17 

9 587 
quilos de abobrinha, tamanho médio, cor verde, aparência viçosa,  tamanho médio a grande, 

madura, aparência saudável e suas condições deverão estar em conformidade com os itens 17 e 
18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

2,99 

10 882 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio, 
sem defeitos que afete sua aparência e conformação uniforme, em condições adequadas para 

consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

1,99 

11 492 
unidades de acelga, cor verde não murcho nem queimado, tamanho médio a grande, sem fungos. 

os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

3,57 

12 585 

quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho médio/grande, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), 

tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, as condições do produto deverão 
estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,00 

13 506 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira qualidade, isenta de 
enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem danos físicos e 

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

3,47 

14 750 
quilos de poncã, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico oriundo 
do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 

de alimentação. 
2,34 

15 641 maços de rúcula, com no mínimo 0,500  kg cada, tamanho médio a grande, cor verde e viçosa, 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 2,74 

16 702 
quilos de mandioca, tamanho médio/grande, cor e conformação normal, frescos, limpos e sem 

casca, embaladas em sacos plásticos transparentes. os produtos deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

2,5 

17 585 
maços de agrião, folhas verdes, viçosa, tamanho médio a grande, sem ferrugem ou queimaduras, 
com no mínimo 10 unidades cada, contadas na parte oposta ao das folhas, os produtos deverão 

estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 
3,00 

18 585 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho médio uniforme e 
suficientemente desenvolvido, estando livre de enfermidade, defeitos graves, sem danos de 

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

3,00 

19 443 
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e conformação 

uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar 
de acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,96 

20 900 quilos de abobora paulista. 1,95 

21 581 quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma técnica de alimentação. 3,02 

22 568 

quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 

com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

3,09 

23 1.015 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

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

1,73 

24 750 

unidades de chicória: tamanho médio, cor verde, aparência viçosa e saudável, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, estar 

livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a aparência, deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

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

2,34 

25 293 

dúzias de milho verde descascados deverão ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, 
aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

5,99 

26 439 

quilos de caqui: tamanho médio, cor normal de caqui maduro, curtido, aparência viçosa e 
saudável, ser frescos, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 

aparência, deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

4,00 

 

Item Qtde Descrição Vlr. Unit. 

1 519 batata doce - sem lesões, aparência natural, fresca, deverão ser procedentes de espécimes 
vegetais genuínos e sãos, pacote de 1 quilo. 3,38 

2 378 quilos de inhame, sem lesões, aparência natural e fresca, tamanho médio a grande. 4,64 

3 522 quilos de cará, sem lesões, aparência natural e fresca, tamanho médio a grande. 3,36 

4 1.488 
quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho 

e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, 
suas condicoes deverao ser de acordo com a norma tecnica de alimentacao 

1,18 

5 503 
pacotes de um quilo de pimentão verde, sendo de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio, e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 
3,49 

6 3.500 unidade rosca doce, com aproximadamente 500grs. 5,5 

7 435 

unidade de couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar tamanho e conformação 
uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos 

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

4,04 

8 191 quilos de morango, cor natural da fruta madura, tamanho médio a grande, sem fungos e deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 9,17 

9 587 
quilos de abobrinha, tamanho médio, cor verde, aparência viçosa,  tamanho médio a grande, 

madura, aparência saudável e suas condições deverão estar em conformidade com os itens 17 e 
18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

2,99 

10 882 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio, 
sem defeitos que afete sua aparência e conformação uniforme, em condições adequadas para 

consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

1,99 

11 492 
unidades de acelga, cor verde não murcho nem queimado, tamanho médio a grande, sem fungos. 

os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

3,57 

12 585 

quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho médio/grande, sem rama, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes), 

tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, as condições do produto deverão 
estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,00 

13 506 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira qualidade, isenta de 
enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem danos físicos e 

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

3,47 

14 750 
quilos de poncã, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico oriundo 
do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 

de alimentação. 
2,34 

15 641 maços de rúcula, com no mínimo 0,500  kg cada, tamanho médio a grande, cor verde e viçosa, 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 2,74 

16 702 
quilos de mandioca, tamanho médio/grande, cor e conformação normal, frescos, limpos e sem 

casca, embaladas em sacos plásticos transparentes. os produtos deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

2,5 

17 585 
maços de agrião, folhas verdes, viçosa, tamanho médio a grande, sem ferrugem ou queimaduras, 
com no mínimo 10 unidades cada, contadas na parte oposta ao das folhas, os produtos deverão 

estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 
3,00 

18 585 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho médio uniforme e 
suficientemente desenvolvido, estando livre de enfermidade, defeitos graves, sem danos de 

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

3,00 

19 443 
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e conformação 

uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar 
de acordo com a norma técnica de alimentação. 

3,96 

20 900 quilos de abobora paulista. 1,95 

21 581 quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma técnica de alimentação. 3,02 

22 568 

quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 

com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

3,09 

23 1.015 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 

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

1,73 

24 750 

unidades de chicória: tamanho médio, cor verde, aparência viçosa e saudável, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, estar 

livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a aparência, deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

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

2,34 

25 293 

dúzias de milho verde descascados deverão ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, 
aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

5,99 

26 439 

quilos de caqui: tamanho médio, cor normal de caqui maduro, curtido, aparência viçosa e 
saudável, ser frescos, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 

aparência, deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

4,00 

 

27 717 

quilos de banana prata, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio, 
sem defeitos que afete sua aparência e conformação uniforme, em condições adequadas para 

consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

2,45 

28 802 

unidade de alface de primeira qualidade, apresentar tamanho e conformação uniforme, deverão 
ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
e os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/1999. 

2,19 

29 717 
quilos de caxi, com tamanho médio, cor e conformação uniforme, produto fresco, casca mole, os 

produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

2,45 

30 3.800 

unidade de pão caseiro: tamanho médio, cor normal de pão bem assado, sem vestígio de 
queimado na parte inferior que fica em contato com a assadeira, peso médio de 

aproximadamente 0,500 para mais, sem amassados, deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

5,17 

31 585 quilos de berinjela com tamanho médio, cor e conformação uniforme, os produtos deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 3,00 

32 705 

maços de couve manteiga, de primeira qualidade, apresentar tamanho e conformação uniforme, 
deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e 

umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e suas condições deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/99. 

2,49 

33 608 
macos de espinafre, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao uniformes, 

sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas condicoes deverao estar de acordo 
com a norma tecnica de alimentacao. 

2,89 

34 8.000 quilos de tomate maduro, extra a, porte médio, firme intacto, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 4,99 

35 670 

quilos de nabo, tamanho médio, cor branca, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

2,62 

36 329 
quiabo - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco plástico de polietileno transparente, liso, de 

boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do transporte 
(rachaduras e cortes) de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

5,34 

37 440 

quilos de rabanete, tamanho pequeno a médio, cor vermelha, sendo de primeira qualidade, 
fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

3,99 

38 681 
quilos de tangerina, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico 

oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

2,58 

39 220 

vagem - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco plástico de polietileno transparente, curta, 
tipo extra aa, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa 

anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

7,99 

40 641 
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico 

oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

2,74 

41 1.228 
maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, sem 
ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades cada. os produtos deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 
1,43 

42 1.228 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, sem 
ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades contadas na parte oposta ao das folhas, 

os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

1,43 

43 802 

almeirão: maço, tamanho médio, cor verde, aparência viçosa e saudável, sem pontos escuros, 
firmes e bem desenvolvidas estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por 

qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

2,19 

44 329 

quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniforme, deverão ser bem desenvolvida e 

madura, isenta de enfermidades, isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão estar de acordo 

com a norma técnica de alimentação. 

5,34 

45 924 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando tamanho uniforme e 
suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, defeitos graves, sem danos de 

origem física ou mecânico oriundo do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com a 
norma técnica de alimentação. 

1,90 

46 711 

quilos de limão rosa, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 

com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

2,47 

47 992 

quilos de manga: tamanho médio, cor normal de manga madura, aparência viçosa e saudável, 
ser frescos, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, deverão estar em conformidade 

com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

1,77 

48 798 
quilos de mexerica frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico 

oriundo do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

2,20 

49 597 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. 2,94 

50 157 QUILOS DE PUPUNHA: DESCASCADA, CORTADA E ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS 
PLÁSTICAS TRANSPARENTES DE 01 QUILO.  APARÊNCIA VIÇOSA E FRESCA. OS PRODUTOS 11,17 
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27 717 

quilos de banana prata, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e fresca, tamanho médio, 
sem defeitos que afete sua aparência e conformação uniforme, em condições adequadas para 

consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar de acordo 
com as normas técnicas de alimentação. 

2,45 

28 802 

unidade de alface de primeira qualidade, apresentar tamanho e conformação uniforme, deverão 
ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade, 

livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio 
e os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/1999. 

2,19 

29 717 
quilos de caxi, com tamanho médio, cor e conformação uniforme, produto fresco, casca mole, os 

produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

2,45 

30 3.800 

unidade de pão caseiro: tamanho médio, cor normal de pão bem assado, sem vestígio de 
queimado na parte inferior que fica em contato com a assadeira, peso médio de 

aproximadamente 0,500 para mais, sem amassados, deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

5,17 

31 585 quilos de berinjela com tamanho médio, cor e conformação uniforme, os produtos deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 3,00 

32 705 

maços de couve manteiga, de primeira qualidade, apresentar tamanho e conformação uniforme, 
deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, isenta de enfermidades, material terroso e 

umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e suas condições deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/99. 

2,49 

33 608 
macos de espinafre, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao uniformes, 

sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas condicoes deverao estar de acordo 
com a norma tecnica de alimentacao. 

2,89 

34 8.000 quilos de tomate maduro, extra a, porte médio, firme intacto, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 4,99 

35 670 

quilos de nabo, tamanho médio, cor branca, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos 
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem 

desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

2,62 

36 329 
quiabo - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco plástico de polietileno transparente, liso, de 

boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem dano físico ou mecânico oriundo do transporte 
(rachaduras e cortes) de acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

5,34 

37 440 

quilos de rabanete, tamanho pequeno a médio, cor vermelha, sendo de primeira qualidade, 
fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração 

uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar 
em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

3,99 

38 681 
quilos de tangerina, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico 

oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

2,58 

39 220 

vagem - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco plástico de polietileno transparente, curta, 
tipo extra aa, tamanho e coloração uniforme, livre de materiais terrosos e umidade externa 

anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundo de manuseio ou transporte de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

7,99 

40 641 
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico 

oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

2,74 

41 1.228 
maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, sem 
ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades cada. os produtos deverão estar em 

conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 
1,43 

42 1.228 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, sem 
ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades contadas na parte oposta ao das folhas, 

os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 
10/03/99. 

1,43 

43 802 

almeirão: maço, tamanho médio, cor verde, aparência viçosa e saudável, sem pontos escuros, 
firmes e bem desenvolvidas estar livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por 

qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a aparência, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

2,19 

44 329 

quilos de goiaba, sendo de primeira qualidade, fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniforme, deverão ser bem desenvolvida e 

madura, isenta de enfermidades, isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte e suas condições deverão estar de acordo 

com a norma técnica de alimentação. 

5,34 

45 924 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando tamanho uniforme e 
suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, defeitos graves, sem danos de 

origem física ou mecânico oriundo do manuseio e suas condições deverão estar de acordo com a 
norma técnica de alimentação. 

1,90 

46 711 

quilos de limão rosa, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, 

com polpa firme e intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

2,47 

47 992 

quilos de manga: tamanho médio, cor normal de manga madura, aparência viçosa e saudável, 
ser frescos, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, deverão estar em conformidade 

com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

1,77 

48 798 
quilos de mexerica frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico 

oriundo do manuseio, de 1ª qualidade e suas condições deverão estar de acordo com as normas 
técnicas de alimentação. 

2,20 

49 597 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. 2,94 

50 157 QUILOS DE PUPUNHA: DESCASCADA, CORTADA E ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS 
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DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DE ALIMENTACÃO. 

51 351 
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. 

5,00 

52 302 
quilos de maracuja azedo, devendo ser de primeira qualidade, sem danos fisicos e mecanicos 

oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 
alimentacao. 

5,82 

53 760 

quilos de filé de tilápia congelada - 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 -18.ºc, embalagem de 

01 quilo. 

26,00 

54 4.500 

Dúzias de Ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade, branco, extra, isenta de sujidades, 
fungos, substancias toxicas, cor, odor, sem rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão 
forte, com divisões celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

4,14 

55 809 
QUILOS DE ABOBORA CABOTIA, SEM DEFEITOS QUE AFETEM SUA APARENCIA, DE PRIMEIRA 

QUALIDADE, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO. SUAS CONDICOES 
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICOS DE ALIMENTACAO 

2,17 

56 702 

QUILOS DE MORANGA MADURA: TAMANHO PEQUENO A MÉDIO, SEM DEFEITOS QUE AFETEM 
SUA APARENCIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE 

MANUSEIO. SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DE 
ALIMENTACÃO. 

2,50 

57 580 

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. 

3,03 

58 10.000 Leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, acondicionado em embalagem plástica de 
1ª qualidade, o produto deverá ter validade não inferior a 03 (três) dias. 2,00 

59 462 
MELÃO - Kg, tamanho grande, viçoso e saudável, cor amarela, com polpa firme e intacta, livres 
de enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio 

e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 
3,80 

 
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Comissão Especial de Licitação. Paço Municipal Wilson Fer-
reira Varella, em 19 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 026/2016

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 07 de Março 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: Registro de preços para contratação de serviços 
de plantio e replantio de grama tipo mato grosso, e serviços com caminhão 
auto fossa.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 027/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 07 de Março 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: Registro de preços para contratação de 
empresa para prestar serviços de manutenção geral hidráulica e elétrica na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Escolas Municipais, Centros de 
Educação Infantil, Biblioteca e NTM.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 028/2016

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 08 de Março 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: Registro de preços para aquisição de troféus e 
medalhas para premiações culturais do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições es-
tão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de Fevereiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 126/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa AGLON COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Vis-
conde de Nova Grana, 1.105, Vila Grossklauss, na cidade de Leme, Estado de 
São Paulo, CEP 13617-400, telefone (19) 3573-7300, inscrita no CNPJ sob nº 
65.817.900/0001-71.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede bási-
ca de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
39.382,20 (trinta e nove mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 129/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa 
Esperança, Fundo Canoas, CEP 89163-554, telefone (47) 3520-9000, na ci-
dade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
00.802.002/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede bási-
ca de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
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69.364,80 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 160/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACES-
SÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Sete 
de Setembro, 236, Ed. Itália, telefone (54) 3344-1174, na cidade de Tapejara, 
Estado de Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.197.330/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Presencial nº 24/2015.
OBJETO: Aquisição de Pneus e câmaras de ar para os equipamentos rodoviá-
rios da secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
12.640,00 (doze mil seiscentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/04/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 276/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa KUADRADUS INDÚSTRIA E COMER-
CIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ sob nº 03.775.336/0001-14, com sede na cidade de Pa-
ranavaí, Estado do Paraná, à Avenida Distrito Federal, 1320, CEP 87.701-310, 
telefone (44) 3422-4184 e 9129-1872
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 200/2015.
OBJETO: Aquisição de uniformes e agasalhos para as escolinhas e equipes 
de rendimento que representam Cianorte através da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/08/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 281/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e MESSIAS VICENTE 77891252904, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Santarém 270, na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, CEP 87.209-114, telefone (44) 3631-3097 e 8401-4141, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 16.534.700/0001-04.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Pregão Presen-
cial 41/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para serviço de manutenção elétrica/eletrô-
nica e mecânica (preventiva e corretiva) em máquina de fabricação de leite de 
soja e em máquina de envase.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/06/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 209/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-

reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E CO-
MERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Emílio Farjado Espejo, 84, Parque Grevíle-
as, CEP 87.025-020, telefone (44) 3026-6194, na cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.456.116/0001-65.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 315/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais esportivos para a realização das atividades e 
projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
36.013,00 (Trinta e seis mil e treze reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 211/2016 - LCT-PMC

Republicado por Incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa INSTITUTO MAFRA IMAGEM, inscrita no 
CNPJ sob nº 10.491.826/0001-54, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, na Avenida Brasil, 739, CEP 87.200-000, Andar 1 Sala 10.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de licitação nº 30/2016.
OBJETO: Contratação do INSTITUTO MAFRA IMAGEM, credenciada 
através do Chamamento Público n.º 01/2013, visando à realização de exames 
de ressonância magnética aos pacientes pertencentes a 14º Regional de Saúde 
– Paranavaí, de acordo com a Deliberação 59/2015 CIB/PR.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de fevereiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 230/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ODONTOSUL LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Leonardo Júlio Perna, 29, sala 28, Centro, 
CEP 85900-240, telefone (45) 3252-2696, na cidade de Toledo, Estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.971.211/0001-22.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 320/2015.
OBJETO: Aquisição de material de consumo odontológico para as Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
40.436,70 (Quarenta mil quatrocentos e trinta e seis reais setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 231/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Rua Emilio de Ré, 40, Centro, CEP 99740-000, telefone (54) 
3523-1277/3523-1150, na cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande 
do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 93.327.161/0001-75.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 320/2015.
OBJETO: Aquisição de material de consumo odontológico para as Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
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29.116,40 (Vinte e nove mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 232/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, sala 205, Parque Tecnológi-
co, Centro Empresarial I, CEP 12247-016, telefone (12) 3902-4750, na cidade 
de São José dos Campos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
04.980.028/0001-93.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 320/2015.
OBJETO: Aquisição de material de consumo odontológico para as Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.285,00 (Cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 235/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Fachin, 2210, 
Centro, CEP 87703-350, telefone (44) 3422-7118, na cidade de Paranavaí, Esta-
do do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.974.929/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 254/2015.
OBJETO: Aquisição de material radiológico para o Pronto Atendimento Mu-
nicipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.808,00 (Dois mil oitocentos e oito reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 242/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Lopes Trovão, 266, Zona 04, CEP 87014-080, telefone (44) 
3029-2299, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 09.396.523/0001-73.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 268/2015.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da alimentação 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.480,00 (Oito mil quatrocentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 243/2016 - LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 3315, CEP 86.200-000, telefone (43) 
3258-1806, na cidade de Ibiporã, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.148.000/0001-12.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 268/2015.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da alimentação 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
17.802,92 (Dezessete mil oitocentos e dois reais noventa e dois centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 244/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CENTER CARNES KARINA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. dos Palmares, 443, Jardim 
Liberdade, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP 87045-290, telefone 
(44) 3268-4388, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.393.628/0001-92.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 268/2015.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da alimentação 
escolar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
104.425,12 (Cento e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e doze cen-
tavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 248/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa W P DO BRASIL LTDA - EPP, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas nº 2.270, centro, CEP 
86975-000, telefone (44) 3233-6400, na cidade de Mandaguari, Estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.483.808/0001-28.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.737,90 (Dois mil setecentos e trinta e sete reais e noventa centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 249/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS 
PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Manoel Garcia, 430, sobre loja, Casa Verde, CEP 02523-040, tele-
fone (11) 3951-1509, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 10.742.589/0001-57.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
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584,00 (Quinhentos e oitenta e quatro reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 255/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa L.P.ASSONI GRÁFICA E EDITORA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Franklin Delano Roose-
velt, 83, Jardim Alvorada, CEP 87.035-090, telefone (44) 3263-6712, na cidade 
de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.999.315/0001-
00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 180/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços visando à ela-
boração de peças gráficas – livros, revistas, envelopes, certificados, cartilhas, 
pastas, bandeiras, botons, folders, panfletos, entre outros - para a Secretaria 
Municipal de Educação de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
865,00 (Oitocentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de fevereiro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 263/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO 
DE MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMI-
TADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Alameda África, 570, 
Gleba Y, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06543-306, telefone (11) 4152-0500, 
na cidade de Santana de Paranaíba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 61.418.042/0001-31.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 75/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do 
município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.355,75 (Dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais setenta e cinco centa-
vos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 264/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Av. Emilio Johnson, 547, Vila Santa Terezinha, CEP 83501-000, telefone (41) 
3354-1001, na cidade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 07.626.776/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 75/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do 
município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.683,16 (Dois mil seiscentos e oitenta e três reais dezesseis centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 266/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa M F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Kakogawa 285, CEP 87.025-
000, telefone (44) 3263-3536, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 85.093.433/0001-91.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 106/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais para alambrado, para a manutenção ou co-
locação dos mesmos, em campos de futebol e demais praças esportivas do 
município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
35.750,00 (Trinta e cinco mil setecentos e cinquenta reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 269/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 3315, CEP 86.200-000, telefone (43) 
3258-1806, na cidade de Ibiporã, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.148.000/0001-12. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individu-
al para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
20.968,65 (Vinte mil novecentos e sessenta e oito reais sessenta e cinco cen-
tavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 270/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SAUBER QUÍMICA INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua São Paulo, 381, CEP 86840-000, telefone (43) 
3461-1009, na cidade de Faxinal, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 12.157.539/0001-38. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individu-
al para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.983,40 (Três mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/06/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 278/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 3315, CEP 86.200-000, telefone (43) 
3258-1806, na cidade de Ibiporã, estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.148.000/0001-12. 
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FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 329/2015.
OBJETO: Aquisição de material de copa, cozinha e higiene para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
46.879,50 (Quarenta e seis mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta 
centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 284/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLI-
VEIRA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua João de 
Brito, 161, Jardim Cruzeiro, CEP 83.010.090, telefone (41) 3376-0056, na ci-
dade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
85.081.446/0001-40. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 122/2015.
OBJETO: Aquisição de material radiológico para o Pronto Atendimento Mu-
nicipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.720,00 (Um mil setecentos e vinte reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/08/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 288/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E CO-
MERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Emílio Farjado Espejo, 84, Parque Grevíle-
as, CEP 87.025-020, telefone (44) 3026-6194, na cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.456.116/0001-65. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 92/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais e contratação de serviços de metalúrgica 
para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.540,00 (Quinze mil quinhentos e quarenta reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/08/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 289/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E CO-
MERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Praça Emílio Farjado Espejo, 84, Parque Grevíle-
as, CEP 87.025-020, telefone (44) 3026-6194, na cidade de Maringá, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.456.116/0001-65. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 106/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais para alambrado, para a manutenção ou co-
locação dos mesmos, em campos de futebol e demais praças esportivas do 
município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
35.010,00 (trinta e cinco mil e dez reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/06/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 290/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1390, 
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-6677, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 81.422.453/0001-08. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 243/2015.
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para manutenção em imóveis da 
Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.595,66 (Oito mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis cen-
tavos).    
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 291/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ELETRO COMERCIAL CIANORTE LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Santa Catarina, 
193, Centro, CEP 87200-157, telefone (44) 3629-2020, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.977.114/0001-84. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 243/2015.
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para manutenção em imóveis da 
Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.448,36 (Onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis cen-
tavos).    
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 292/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Para-
ná, à Avenida Goiás 26, CEP 87.200-151, telefone (44) 3018-2828, inscrita no 
CNPJ sob nº 23.119.737/0001-23. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 361/2015.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes ao Muni-
cípio de Cianorte, com “RESERVA DE COTAS”, para a Secretaria Municipal 
de Agricultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
25.461,00 (Vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 294/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BOLANHO PNEUS LTDA-EPP, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 1122, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-5775, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 00.105.359/0001-23. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 317/2015.
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OBJETO: Aquisição de pneus e contratação de empresa para prestação de 
serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e conserto de pneus dos 
veículos da Secretaria de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
37.950,00 (Trinta e sete mil novecentos e cinquenta reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/11/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 299/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa L. TRAMONTINI TUNES & CIA LTDA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Santa Catarina 81, 
CEP 87.200-000, telefone (44) 3629-1057, na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.977.760/0001-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 367/2015.
OBJETO: Aquisição de meias de compressão para atendimento a pacientes 
assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
18.700,00 (Dezoito mil e setecentos reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 300/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa G.D.C. DA SILVA COSTA – EIRELI - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Francelino, 72, Vila Nova, 
CEP 86707-040, telefone (43) 3055-3166, na cidade de Arapongas, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.721.729/0001-21. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 170/2015.
OBJETO: Aquisição de protetores solar para uso dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate à dengue.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.700,00 (Sete mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/07/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 306/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MANGUENORTE COMERCIO DE MATE-
RIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Av. Goiás, 157, telefone (44) 3631-7406, na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.542/0001-91. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 135/2015.
OBJETO: Aquisição de mangueiras, conexões, adaptadores e serviços em 
mangueiras hidráulicas dos equipamentos rodoviários.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
12.174,07 (Doze mil cento e setenta e quatro reais e sete centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/06/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 312/2016 - LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito 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 ju-
rídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Rodovia PR 323 Km 70, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-6059, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.548.849/0001-55. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 361/2015.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes ao Muni-
cípio de Cianorte, com “RESERVA DE COTAS”, para a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
529.900,00 (Quinhentos e vinte e nove mil e novecentos reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 26/2016 Processo 43

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou o CONSELHO DE ARQUITE-
TURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR para Pagamento de taxas 
de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente a projetos de obras 
municipais para obtenção de recursos financeiros de Órgãos Governamentais 
do Estado ou da União, Valor: R$ 4.011,84 (quatro mil onze reais e oitenta e 
quatro centavos); Prazo: 31/12/2016, mediante INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 302/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa JOCINEI VIERO TERRAPLENAGEM 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Paraíba, 641, Zona 
04, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.122.534/0001-70. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 23/2015.
OBJETO: contratação de empresa para prestar horas de serviço de locação de 
escavadeira hidráulica, trator esteira, mini-carregadeira e caminhão prancha 
a fim de atender as necessidades da Prefeitura do Município de Cianorte, espe-
cialmente nos locais onde necessitem de serviços de terraplanagem, abertura 
de valetas, adequação de estradas, carregamento de terras e demais serviços.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
29.324,50 (Vinte e nove mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta cen-
tavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/04/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
167/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E ALTER-
MED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, ORIUNDO DO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 75/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica 

Publicação enviada pela Divisão de Licitações 

 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário Valor total 

2 223 

Horas de locação de um caminhão prancha com no máximo 10 anos de uso, 
com capacidade mínima de carga de 15.000 Kg, e equipado com guincho de 

arrasto com capacidade mínima de 20.000 Kg. Informamos ainda que 
despesas com combustível, motorista e demais encargos todos serão por 

conta da proponente. 

R$ 131,50 R$ 29.324,50 
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de direito privado, com sede à Estrada Boa Esperança, Fundo Canoas, CEP 
89163-554, telefone (47) 3520-9000, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.802.002/0001-02, neste ato represen-
tada por seu procurador, Sr. Maicon Cordova Pereira portador da Cédula de 
Identidade RG no 3.242.195/SSP-SC, inscrito no CPF sob o n° 015.886.939-70.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reajustar os valores dos itens 85, 86, 
117 e 120 para as quantidades ainda não contratadas, conforme quadro abaixo:

Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas da ata 
ora aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da-
quela, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito Municipal

Contratante

Maicon Cordova Pereira
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

 Contratada

 

 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
unitário 

Valor 
unitário 

reajustado 

Valor total 
reajustado 

85 2420 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
micropore, 2,5cm x 10m, confeccionado 
em não tecido microporoso no dorso, e a 
face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, 
enrolado em carretel, embalagem com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no m. s. unidade. 

CRAL R$ 1,34 R$ 2,07 R$ 5.009,40 

86 2170 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo 
micropore, 5,0cm x 10m, confeccionado 
em não tecido microporoso no dorso, e a 
face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, 
enrolado em carretel, embalagem com 

data de validade, dados de identificação e 
procedência e registro no m. s. unidade. 

CRAL R$ 2,84 R$ 3,69 R$ 8.007,30 

117 50 
nylon 3.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 

unidades. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

R$ 21,69 R$ 23,14 R$ 1.157,00 

120 50 
nylon 4.0, cuticular, com agulha 2,0cm 
triangular, 3/8 círculo. caixa com 24 

unidades. 

LAMEDID 
SOLIDOR 
PROCARE 

R$ 21,69 R$ 23,14 R$ 1.157,00 

 

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

CONCURSO PÚBLICO nº 001/2015 
EDITAL Nº 003/2016 

 
Dispõe sobre a CLASSIFICAÇÃO FINAL DEFINITIVA e 
HOMOLOGAÇÃO FINAL dos cargos de carpinteiro, motorista, 
operador de equipamentos rodoviários e professor de educação 
física do Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2015, do 
Município de Cianorte, Estado do Paraná. 

 
 

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, RESOLVE TORNAR PÚBLICO: 

1. O resultado dos recursos interpostos quanto à classificação final preliminar: 

CANDIDATO CARGO RESULTADO 
JOSÉ CLAUDIO DOS PASSOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA INDEFERIDO 

 

 2. A Classificação Final Definitiva e Homologação Final para os cargos de carpinteiro, motorista, operador de equipamentos rodoviários e professor de 
educação física, conforme segue: 

        CARPINTEIRO: 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO 
DATA DE 
NASCIMENTO 

 
 
PORT 

 
 
MAT 

 
 
CG 

 
 
CE 

 
NOTA DA PROVA 
OBJETIVA 

NOTA DA PROVA 
PRÁTICA 

NOTA 
FINAL 

1 43605908 FERNANDO BATISTA DA SILVA 27/03/1985 8,00 4,00 8,00 44,00 64,00 77,27 71,96 
2 43602359 MARLON DE OLIVEIRA GERALDO 06/08/1990 8,00 6,00 16,00 40,00 70,00 58,11 62,87 
3 43603339 JUAREZ LEMOS DOS SANTOS JUNIOR 12/08/1982 8,00 6,00 8,00 44,00 66,00 56,56 60,34 

 

 

 

        MOTORISTA: 

CLASSIFICAÇÃO 

 
INSCRIÇÃO 

 
CANDIDATO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

 
PORT 

 
MAT 

 
CG 

 
CE 

NOTA DA 
PROVA 

OBJETIVA 

NOTA DA 
PROVA 

PRÁTICA 
NOTA 
FINAL 

1 43603586 BRUNO JOSÉ MONTEIRO 09/10/1989 6,00 8,00 12,00 56,00 82,00 98,08 91,65 

2 43604426 JOSÉ RAIMUNDO DE MENDONÇA 21/12/1959 8,00 6,00 12,00 60,00 86,00 92,32 89,79 

3 43603611 MARCOS BUENO DE ARAUJO 15/10/1976 8,00 8,00 12,00 52,00 80,00 94,24 88,54 

4 43600052 ELTON MARRY 14/08/1987 8,00 8,00 12,00 48,00 76,00 96,16 88,10 

5 43601929 LUIZ FELIX DE BARROS 26/03/1970 6,00 6,00 12,00 52,00 76,00 92,00 85,60 

6 43602066 DOUGLAS MENEGUETTI DA SILVA 28/06/1984 10,00 8,00 16,00 48,00 82,00 86,56 84,74 

7 43603645 SONIA REGINA CHRISPIN 26/03/1965 4,00 4,00 12,00 56,00 76,00 90,40 84,64 

8 43604862 OSMAR DA SILVA 27/12/1967 8,00 6,00 12,00 52,00 78,00 88,48 84,29 

9 43604161 ROBERTO MIRANDA BLOCH 24/05/1984 6,00 6,00 12,00 48,00 72,00 92,32 84,19 

10 43602945 GALILEU RASK 26/02/1961 10,00 6,00 12,00 48,00 76,00 88,48 83,49 

11 43603093 JULIO CEZAR FRANZONI 02/08/1977 8,00 4,00 12,00 52,00 76,00 88,48 83,49 

12 43603992 MARCELO GEGA 16/09/1978 4,00 4,00 16,00 48,00 72,00 88,48 81,89 

13 43603508 ELIAS MANOEL 29/11/1968 8,00 8,00 16,00 40,00 72,00 86,24 80,54 

14 43600819 ABÉDER LUIS DAMASCENO 25/03/1982 12,00 6,00 12,00 44,00 74,00 80,48 77,89 

15 43603433 DIONI MENDES PATTARO 22/05/1989 8,00 4,00 12,00 48,00 72,00 78,56 75,94 

16 43602468 VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA 22/03/1963 6,00 8,00 12,00 48,00 74,00 76,96 75,78 

17 43601267 VILMAR GOMES DA CONCEIÇAO 14/03/1982 6,00 8,00 16,00 44,00 74,00 75,04 74,62 

18 43603221 ALISSON PERES ALVES 22/04/1989 6,00 4,00 12,00 52,00 74,00 75,04 74,62 

19 43604143 SILVIO ROBERTO PAGANOTE 26/01/1981 6,00 6,00 12,00 48,00 72,00 75,04 73,82 

20 43603877 GEZIEL DOS SANTOS DE CASTRO 13/03/1985 10,00 4,00 8,00 52,00 74,00 57,12 63,87 

 

        OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS: 

 
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA DE NASCIMENTO PORT MAT CG CE 

NOTA DA 
PROVA 

OBLETIVA 

NOTA DA 
PRÁTICA NOTA 

FINAL 
1 43602382 ALISSON BILOTI GONÇALVES 24/08/1993 8,00 6,00 8,00 48,00 70,00 97,34 86,40 
2 43602781 ROBERTO LANDIM VIEIRA 12/04/1979 12,00 4,00 16,00 48,00 80,00 90,30 86,18 
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3 43602814 WASHINGTON LUIZ DE SOUZA ALMEIDA 26/10/1987 6,00 6,00 12,00 52,00 76,00 87,97 83,18 
4 43603341 PAULO DOS SANTOS AGUIAR 12/07/1973 4,00 6,00 16,00 52,00 78,00 76,07 76,84 
5 43605891 FABIO DONIZETE GARCIA RODRIGUES 16/03/1972 8,00 6,00 8,00 44,00 66,00 82,82 76,09 
6 43601374 JULIANO CASSULA BRESSAN 17/11/1988 6,00 4,00 12,00 48,00 70,00 73,68 72,21 
7 43602604 ALUISIO FRANCISQUETE 18/02/1973 8,00 4,00 16,00 44,00 72,00 72,16 72,10 
8 43603230 FRANCISCO ANTONIO SILVA JUNIOR 01/05/1975 10,00 4,00 12,00 48,00 74,00 64,91 68,55 
9 43602522 OMAR TEIXEIRA 19/01/1985 10,00 6,00 12,00 40,00 68,00 64,52 65,91 

10 43603311 ADILSON GIARDINETI 13/12/1984 10,00 6,00 12,00 44,00 72,00 61,66 65,80 
11 43604791 ROSIVAL HILDEBRAND 17/09/1962 4,00 4,00 12,00 48,00 68,00 61,51 64,11 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO 
DATA DE 

NASCIMENTO PORT MAT CG CE 
NOTA DA PROVA 

OBJETIVA 
NOTA DA PROVA 

DE TÍTULOS 
NOTA 
FINAL 

1 43604452 DIANA NOGUEIRA 18/5/1995 10,00 4,00 12,00 56,00 82,00 NAP 61,50 
2 43605555 CHARLES BRONNE DA SILVA DE ARAUJO E SOUZA 2/8/1990 6,00 8,00 16,00 44,00 74,00 10,00 58,00 
3 43604090 THIAGO BARBOSA DA SILVA 28/5/1990 8,00 4,00 16,00 44,00 72,00 NAP 54,00 
4 43605630 MARIO AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR 23/12/1980 8,00 4,00 12,00 44,00 68,00 10,00 53,50 
5 43600686 BIANCA VICHIATO GAMA 30/7/1989 6,00 6,00 16,00 36,00 64,00 20,00 53,00 
6 43600038 DANILE GOULART BUOSI 4/3/1985 4,00 4,00 12,00 40,00 60,00 30,00 52,50 
7 43605243 MARCIO DELAVY DOS SANTOS 1/6/1987 8,00 6,00 16,00 36,00 66,00 10,00 52,00 
8 43602970 FABIELI FÁTIMA DE OLIVEIRA 22/2/1988 6,00 4,00 12,00 44,00 66,00 10,00 52,00 
9 43603097 PEDRO NELSON GODOY RAVAZIO 26/11/1990 6,00 8,00 12,00 40,00 66,00 10,00 52,00 

10 43601810 DOUGLAS POSSAVATI DA SILVA 9/12/1987 8,00 6,00 12,00 36,00 62,00 20,00 51,50 
11 43601645 HEWERTON APARECIDO LOPES 20/10/1989 10,00 6,00 16,00 36,00 68,00 NAP 51,00 
12 43605308 DENNIS KIRA SHINNAI 22/11/1978 4,00 4,00 12,00 44,00 64,00 10,00 50,50 
13 43601498 ERIN AYAKO MEDEIROS HIRATA 13/12/1981 4,00 4,00 12,00 40,00 60,00 20,00 50,00 
14 43604798 JOSE LUIZ SARDETO 19/4/1970 8,00 6,00 12,00 40,00 66,00 NAP 49,50 
15 43602615 FERNANDA HERRAN FERNANDES 19/8/1990 10,00 4,00 12,00 40,00 66,00 NAP 49,50 
16 43600757 MANUELLA KALISSA TEODORO OLIVEIRA 21/7/1993 6,00 4,00 16,00 40,00 66,00 0,00 49,50 
17 43600201 JEFERSON DONIZETE FREDIANI PRADO 10/11/1982 8,00 6,00 12,00 36,00 62,00 10,00 49,00 
18 43603116 LUCIANA PESSÔA CAMARA 29/9/1988 6,00 4,00 12,00 40,00 62,00 10,00 49,00 
19 43604366 HELLEN TAVARES DA SILVA LINS 22/3/1990 6,00 6,00 8,00 44,00 64,00 NAP 48,00 
20 43605839 AFONSO CELSO ABRÃO JUNIOR 18/6/1972 6,00 4,00 12,00 40,00 62,00 NAP 46,50 
21 43602942 CLEVERSON DE BAIRROS FERRAZ 10/2/1976 8,00 6,00 12,00 36,00 62,00 NAP 46,50 
22 43604084 CLEBERSON ROGERIO LEONARDO DA SILVA 15/6/1983 10,00 4,00 8,00 40,00 62,00 NAP 46,50 

23 43602795 JÚLIA INÊS MELZ 28/9/1988 8,00 6,00 8,00 40,00 62,00 NAP 46,50 
24 43605729 BRUNO APARECIDO DE SOUZA 16/4/1990 6,00 4,00 16,00 36,00 62,00 NAP 46,50 
25 43604694 ANDRE LUIZ DAGOSTIN 31/12/1990 6,00 4,00 12,00 40,00 62,00 NAP 46,50 
26 43604038 MARCO SAKICHI KANNO SUGUIMATI 10/12/1980 6,00 6,00 12,00 36,00 60,00 NAP 45,00 
27 43600811 JOSE CLAUDIO DOS PASSOS 1/7/1984 8,00 4,00 16,00 32,00 60,00 0,00 45,00 
28 43602751 DANILO RODRIGUES DOS SANTOS 30/6/1987 6,00 6,00 12,00 36,00 60,00 NAP 45,00 
29 43604829 DIEGO DA ROZA FERREIRA 9/2/1990 8,00 4,00 8,00 40,00 60,00 NAP 45,00 
30 43605384 UESLEI LINEKER MARTINS DA SILVA 6/7/1990 4,00 4,00 12,00 40,00 60,00 NAP 45,00 
31 43603831 HELIO GALHARDO JUNIOR 28/10/1992 6,00 6,00 12,00 36,00 60,00 NAP 45,00 
32 43604359 RODRIGO TORRES FOREGATO 7/10/1995 4,00 4,00 12,00 40,00 60,00 NAP 45,00 

        LEGENDA: NAP = NÃO APRESENTOU TÍTULOS 

3. A homologação do resultado final de todos os cargos do Concurso Público nº. 001/2015 do Município de Cianorte. 

Cianorte, 22 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
 PREFEITO MUNICIPAL 

        MOTORISTA: 

CLASSIFICAÇÃO 

 
INSCRIÇÃO 

 
CANDIDATO 

DATA DE 
NASCIMENTO 

 
PORT 

 
MAT 

 
CG 

 
CE 

NOTA DA 
PROVA 

OBJETIVA 

NOTA DA 
PROVA 

PRÁTICA 
NOTA 
FINAL 

1 43603586 BRUNO JOSÉ MONTEIRO 09/10/1989 6,00 8,00 12,00 56,00 82,00 98,08 91,65 

2 43604426 JOSÉ RAIMUNDO DE MENDONÇA 21/12/1959 8,00 6,00 12,00 60,00 86,00 92,32 89,79 

3 43603611 MARCOS BUENO DE ARAUJO 15/10/1976 8,00 8,00 12,00 52,00 80,00 94,24 88,54 

4 43600052 ELTON MARRY 14/08/1987 8,00 8,00 12,00 48,00 76,00 96,16 88,10 

5 43601929 LUIZ FELIX DE BARROS 26/03/1970 6,00 6,00 12,00 52,00 76,00 92,00 85,60 

6 43602066 DOUGLAS MENEGUETTI DA SILVA 28/06/1984 10,00 8,00 16,00 48,00 82,00 86,56 84,74 

7 43603645 SONIA REGINA CHRISPIN 26/03/1965 4,00 4,00 12,00 56,00 76,00 90,40 84,64 

8 43604862 OSMAR DA SILVA 27/12/1967 8,00 6,00 12,00 52,00 78,00 88,48 84,29 

9 43604161 ROBERTO MIRANDA BLOCH 24/05/1984 6,00 6,00 12,00 48,00 72,00 92,32 84,19 

10 43602945 GALILEU RASK 26/02/1961 10,00 6,00 12,00 48,00 76,00 88,48 83,49 

11 43603093 JULIO CEZAR FRANZONI 02/08/1977 8,00 4,00 12,00 52,00 76,00 88,48 83,49 

12 43603992 MARCELO GEGA 16/09/1978 4,00 4,00 16,00 48,00 72,00 88,48 81,89 

13 43603508 ELIAS MANOEL 29/11/1968 8,00 8,00 16,00 40,00 72,00 86,24 80,54 

14 43600819 ABÉDER LUIS DAMASCENO 25/03/1982 12,00 6,00 12,00 44,00 74,00 80,48 77,89 

15 43603433 DIONI MENDES PATTARO 22/05/1989 8,00 4,00 12,00 48,00 72,00 78,56 75,94 

16 43602468 VALDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA 22/03/1963 6,00 8,00 12,00 48,00 74,00 76,96 75,78 

17 43601267 VILMAR GOMES DA CONCEIÇAO 14/03/1982 6,00 8,00 16,00 44,00 74,00 75,04 74,62 

18 43603221 ALISSON PERES ALVES 22/04/1989 6,00 4,00 12,00 52,00 74,00 75,04 74,62 

19 43604143 SILVIO ROBERTO PAGANOTE 26/01/1981 6,00 6,00 12,00 48,00 72,00 75,04 73,82 

20 43603877 GEZIEL DOS SANTOS DE CASTRO 13/03/1985 10,00 4,00 8,00 52,00 74,00 57,12 63,87 

 

        OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS: 

 
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA DE NASCIMENTO PORT MAT CG CE 

NOTA DA 
PROVA 

OBLETIVA 

NOTA DA 
PRÁTICA NOTA 

FINAL 
1 43602382 ALISSON BILOTI GONÇALVES 24/08/1993 8,00 6,00 8,00 48,00 70,00 97,34 86,40 
2 43602781 ROBERTO LANDIM VIEIRA 12/04/1979 12,00 4,00 16,00 48,00 80,00 90,30 86,18 
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AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Ref. Proc. Licitação nº 002/2.016 – Pregão Presencial nº 002/2016

O Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I- Deserta a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 002/2016 referente à 
Aquisição de combustível e serviços de lavagem para os veículos oficiais da 
Câmara Municipal de Cianorte, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
Cianorte, 22 de fevereiro de 2016.

Câmara de Vereadores
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