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Gabinete do Prefeito
LEI Nº 4.768/2016

Cria o cargo de provimento em comissão de Assessor de Serviços Externos; 
extingue um cargo de Assessor de Apoio a Extensão do Instituto Médico Legal, 
e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

L                    E                    I
 Art. 1º. Ficam criados 2 (dois) cargos de provimento em comissão de 
Assessor de Serviços Externos, vinculado ao Gabinete do Secretário de Serviços 
Municipais, com vencimentos correspondentes ao símbolo C 14, fixado pela Lei 
Municipal nº 1.344, de 28 de agosto de 1991, e carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais.
Art. 2º. Ao Assessor de Serviços Externos competem as seguintes atribuições:
I – Assessorar o Secretário de Serviços Municipais na elaboração de cronogra-
mas de serviços externos executados pela Secretaria;
II – Assessorar o Secretário na elaboração de relatórios voltados a elencar e 
a identificar as prioridades na prestação dos serviços públicos prestados pela 
Secretaria; 
III – Assessorar o Secretário Municipal na elaboração de métodos de acom-
panhamento da execução da prestação de serviços por empresas terceirizadas;
IV – Assessorar o Secretário Municipal na elaboração de ordens de serviços 
e circulares destinadas a disciplinar a melhor execução dos serviços públicos 
prestados por terceirizados;
 V – Assessorar o Secretário Municipal no atendimento à população;
VI – Assessorar o Secretário em reuniões e palestras.
Art. 3º. As despesas previstas nesta Lei serão suportadas pelos créditos do or-
çamento vigente. 
Art. 4º. Fica extinto 1 (um) cargo de provimento em comissão de Assessor 
de Apoio a Extensão do Instituto Médico Legal, criado pela Lei Municipal nº 
4.033, de 24 de abril de 2013, alterado pela Lei Municipal nº 4.737, de 15 de 
março de 2016.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 4 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA

Ref.: Edital de Licitação nº 75/2016 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Anulada a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 75/2016, referente à 
Aquisição de equipamentos e materiais para organização da rede interna de ca-
beamento das Secretarias de Saúde, Educação e Administração, nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Ref.: Edital de Licitação nº 86/2016 – Modalidade Pregão Eletrônico
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Fracassada a Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 86/2016 referente 
à Contratação de empresa para realização de Teste de controle de qualidade do 
aparelho de raio-x, prestação de Serviço de Levantamento radiométrico, radia-
ção de fuga e Serviço de Calculo de Blindagem e Plano de radio proteção para a 
sala onde está instalado o aparelho de raio-x , dosímetros para reposição em caso 
de perda e Serviço de dosimetria pessoal aos servidores que trabalham direta-
mente com a operação do aparelho de raio-X do Pronto Atendimento  Municipal 
de Cianorte, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 280/2015 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 eletrônico sob nº. 198/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 16.463,00 (Dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três 
reais).
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de soja para produção de leite de 
soja e material para manutenção da vaca mecânica e embaladeira.
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE SOJA 
LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 281/2015 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 eletrônico sob nº. 204/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 6.501,00 (Seis mil quinhentos e um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de doces, pirulitos e bexigas 
para utilização em campanhas de vacinação e demais programas realizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 283/2015 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. 92/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 3.240,00 (Três mil duzentos e quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e contratação de 
serviços de metalúrgica para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Espor-
tivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: KIFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 284/2015 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. 92/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 15.540,00 (Quinze mil quinhentos e quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e contratação de 
serviços de metalúrgica para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Espor-
tivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATE-
RIAIS ESPORTIVOS LTDA 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 

Valor 
Total  

1 4 pano de nylon para centrifugar com medidas de 1,50m 
x 0,38cm cada para vaca mecânica 

PROCESSO 
INDUSTRIAL 

R$ 60,00 R$ 240,00 

2 10 fitas para o datador da máquina embaladeira  ALBERMAQ R$ 18,50 R$ 185,00 

3 4 registros ¾ para vaca mecânica em inox HERGUS INOX R$ 60,00 R$ 240,00 

4 5.000 
quilo de soja em grãos não transgênica para fabricação 
de leite de soja, sem sujeiras e embaladas em sacos de 

40kg. 

AGROPECUARIA 
TIBAGI 

R$ 3,08 R$ 
15.400,00 

5 2 pares de rolete de borracha da mesa embaladeira. ALBERMAQ R$ 199,00 R$ 398,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

1 580 pacote com 100 unidades cada de pirulito de coração 
e/ou similar PECCIN R$ 4,00 R$ 2.320,00 

2 430 pacote co 700g de bala mastigável, sabores variados PECCIN R$ 4,00 R$ 1.720,00 

3 260 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, cores 
variadas. 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 1.391,00 

4 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor azul 
royal 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

5 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor 
amarelo 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

6 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor verde DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

7 50 pacote com 50 unidades de bexiga nº 7, na cor 
branco 

DELLA 
TORRE R$ 5,35 R$ 267,50 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

6 8.000 Parafusos 3/4 para telhado de zinco ANCORA 0,16 1.280,00 
8 800 Barras de ferro redondo 3/8" com 6 metros KIFERRO 2,45 1.960,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

10 3 
Gol de Futebol (o par), com 7,32 mts de largura por 2,44 mts de altura, 
com armação para rede americana,confeccionado em cano galvanizado 

de 4", pintado. 
DUNK 1.640,00 4.920,00 

11 3 
Gol de Futsal (o par), com 3 mts de largura por 2 mts de altura, 

confeccionado em cano galvanizado de 3", pintado DUNK 1.140,00 3.420,00 

12 5 
Gol de Futebol Suiço (o par), com 5 mts de largura por 2,20 mts de 

altura, confeccionado em cano galvanizado de 3" , pintado DUNK 1.440,00 7.200,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 285/2015 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. 92/2015, homologado em 
11/08/2015.
Valor Homologado: R$ 18.450,00 (Dezoito mil quatrocentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e contratação de 
serviços de metalúrgica para manutenção e reparos dos Ginásios e Praças Espor-
tivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de agosto de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 425/2015 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 Eletrônico sob nº 292/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 1.779,00 (Um mil setecentos e setenta e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de aparelhagem de som e divulgação de eventos com moto 
acoplada com som. 
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 426/2015 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 316/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 19.460,00 (Dezenove mil quatrocentos e sessenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de combustível óleo diesel S10 
e óleo ARLA 32 para a Secretaria de Meio Ambiente. 
Empresa: AUTO POSTO MARANHÃO EIRELI.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 22/01/2016.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 427/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

13 4.500 
mão de obra para revisão de telhados das quadras esportivas do 

Município para vedação de vazamentos por m²  Beluco 4,10 18.450,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 10 Divulgação de eventos com moto de som – preço hora R$ 30,00 R$ 300,00 

2 3 Serviços de locação de som com 4 caixas de 600 watts e 2 microfones pelo 
período de 4 horas. R$ 493,00 R$ 

1.479,00 
 
 

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário  Valor Total  

1 7.000  litro de óleo diesel s10 Pontual R$ 2,78 R$ 19.460,00 
 



Órgão Oficial Nº 0770                    Segunda-feira, 10 de Maio de 2016                                          Pág. 

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

3
Valor Homologado: R$ 90.381,00 (Noventa mil trezentos e oitenta e um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
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 Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 50 aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: água 
destilada, álcool etílico, corante caramelo e aromatizante. sem glúten. CEPERA R$ 5,43 R$ 271,50 

2 2.000 
chocolate em pó sem lactose: pacote de 01 quilo. com composição 

básica dos seguintes ingredientes: açúcar, cacau em pó (33%), mix de 
vitaminas e minerais não contém glúten. 

BOA SAFRA R$ 11,90 R$ 
23.800,00 

5 2.000 

arroz agulhinha tipo 1: de acordo com as nta 02 e 33. tipo 1, longo 
fino, constituído de grãos saudáveis permitindo-se apenas até 5% de 
grãos quebrados de acordo com a legislação vigente, com umidade 

máxima de 12%, isento de matéria terrosa, de parasitos, de detritos 
animais e vegetais. validade mínima de 06 meses. embalagem: - 
primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, 

contendo peso líquido de 05(cinco)kg.- secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura ou fardo 
plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado com peso 
líquido total de 30(trinta)kg.rotulagem: de acordo com a legislação 

vigente. 

IDEAL R$ 9,45 R$ 
18.900,00 

9 100 
biscoito de arroz caramelizado, pacote 100g. ingredientes: arroz, 

açúcar e xarope de glucose. zero gordura trans, sem aditivos, 
corantes nem conservantes, sem glúten, sem lactose. 

DELISUL R$ 8,98 R$ 898,00 

10 100 

cereal para alimentação infantil a base de arroz. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais 

(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco, 
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, vitamina e, niacina, ácido 

pantatênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d), probiótico e aromatizante vanilina. contém traços de leite 

e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

11 100 

cereal para alimentação infantil a base de milho. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, 
sulfato de zinco fumarato ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, 

vitamina e, ácido pantatênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, 
ácido fólico, vitamina d) probiótico e aromatizante vanilina. contém 

traços de leite e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

13 200 

pacotes de 500 gr de colorífico: de acordo com as nta 02 e 85. 
constituído de uma mistura de fubá ou farinha de mandioca com 

urucum em pó ou extrato oleoso de urucum, sal e óleos comestíveis. 
aparência: pó fino. cor: alaranjada. validade mínima de 12 meses 

DELA TORRE R$ 2,49 R$ 498,00 

14 150 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao 
nao superior a 02 meses e data de vencimento. PIRACANJUBA R$ 1,60 R$ 240,00 

16 100 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e 
acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. COAMA R$ 10,28 R$ 

1.028,00 

17 600 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio por 100 grs do 
produto: de acordo com a nta 34. fabricada a partir de metias-primas 

sãs e limpas. produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isenta de 
cianeto. livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e detritos 

animais e vegetais. não podendo estar fermentada, rançosa e ter, no 
máximo, 14% p/p de umidade. validade mínima 12 meses.  

embalagem: - primária: pacote de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, ou em filme de poliéster metalizado com polietilene, 

embalagem com 500grs 

AMAFIL R$ 2,98 R$ 
1.788,00 

22 150 caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida 
com data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. MARAJOARA R$ 2,68 R$ 402,00 

24 1.000 

macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos. pacotes de 
500gr. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. 
contém glúten. fabricada a partir de matérias-primas selecionadas 

sãs, limpas e de boa qualidade. primária: sacos de polietileno atóxico, 
resistentes, termossoldado. validade mínima de 08 meses. rotulagem 

de acordo com a legislação vigente. 

IZABELA R$ 3,98 R$ 
3.980,00 

25 500 pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, seca, com 
ovos TODESCHINI R$ 5,19 R$ 

2.595,00 

26 1.000 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, 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 animais e 
vegetais. embalagem: primária: sacos de polietileno atóxico, 

resistentes, termossoldado, contendo peso líquido 01 kg. validade 
mínima de 08 meses. rotulagem: de acordo co 

TODESCHINI R$ 5,19 R$ 
5.190,00 

28 80 

balde com 04 kg de massa pronta para pao de queijo, resfriada. 
ingredientes: fecula de mandioca, gordura vegetal, ovos, sal e queijo. 
isento de gordura trans. necessario estar de acordo com as normas 

do orgao de fiscalizacao vigente. 

SALES R$ 36,95 R$ 
2.956,00 

37 150 quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. WOODEN R$ 20,59 R$ 

3.088,50 

40 400 

leite sem lactose: 01 litro, contendo em sua composição: leite 
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, 
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, sem 

glutem, valor energético não reduzido. embalagem tetra pak de 01 
litro. 

PIRACANJUBA R$ 4,65 R$ 
1.860,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

43 200 

quilo de carne bovina, tipo patim traseiro, cortado em bifes, resfriada, 
com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; embalada em saco plastico 

transparente de polietileno de ate 2 kg cada, atoxico; e suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. 1º qualidade. 

CEZAR MASSA 
GARDE R$ 18,49 R$ 

3.698,00 

47 100 quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA R$ 11,85 R$ 

1.185,00 

52 300 

alho: pacote de 01 (um) quilo: classificação/ características gerais: 
constituída de alho de ótima qualidade, sem defeitos, intactas, firmes 

e bem desenvolvidas. deverão apresentar coloração e tamanho 
uniformes e típica da variedade. os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/ 99, de 

10/03/99. 

REI DO ALHO R$ 15,35 R$ 
4.605,00 

73 3.000 

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. 

FAMILIA R$ 3,80 R$ 
11.400,00 

TOTAL DE R$ 90.381,00 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 428/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 35.582,20 (Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois 
reais vinte centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
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: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 2.000 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no mínimo 98,3% 
de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e 
de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de 
açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: 

saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 
liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, 

totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, 
transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 

30(trinta)kg. 

SUPER 
SUCAR 7,61 15.220,00 

4 200 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto amiláceo extraído 
do milho. preparado a partir de matérias primas sãs, limpas e isentas de 

matéria terrosa e parasitos. livre de fermentação, não podendo estar 
rançoso e com umidade máxima de 14,0%p/p. validade mínima de 12 
meses. embalagem: - primária: fardo de papel multifolhado, resistente, 
totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 01(um) 

quilo.-secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg. 

D’MILLE 7,55 1.510,00 

6 400 

pacotes de 700gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, 
acucar refinado, fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, 

aromatizante e acidulante acido citrico. contem gluten. 

LUAM 4,67 1.868,00 

15 500 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem secundária com 
12 unidades. sem conservantes:de acordo com as nta 02 e 32. duplos 

concentrados, preparado com frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
podendo conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de 
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 

33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

QUERO 4,83 2.415,00 

18 1.500 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo 
cores, isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no 

máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). validade mínima de 
06 meses. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, resistente, 

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

GRÃO 
REAL 3,92 5.880,00 

19 60 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, instantâneo 
composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. resolução - 
cnnpa nº 38, de 1977. embalagem com 250grs. 

D’MILLE 4,92 295,20 

20 800 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, enriquecido com 10 
vitaminas e minerais. pacote com peso liquido de 500gr. elaborado com 
graos de milho selecionados. ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de 
malte e mix vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, vitamina b2, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp, acido 
folico, biotina, ferro e zinco), contendo gluten. com prazo de validade 

minima de 06 meses. 

ALCA 
FOODS 4,42 3.536,00 

21 400 

pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos sadios, 
coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 6 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

ZANIN 1,13 452,00 

23 100 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, 
lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 7,87 787,00 

30 50 orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. CATEMAR 38,45 1.922,50 
31 150 polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. STIVAL 2,92 438,00 

32 150 

polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo limites 
físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade % p/p: máxima de 
14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas % p/p: máximo de 0,5,acidez 

expressa ml. naoh n/100g % ,p/p: máxima de 5,0. 

STIVAL 2,79 418,50 

38 700 sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg. POP 1,20 840,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 2.000 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no mínimo 98,3% 
de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e 
de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de 
açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: 

saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 
liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, 

totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, 
transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 

30(trinta)kg. 

SUPER 
SUCAR 7,61 15.220,00 

4 200 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto amiláceo extraído 
do milho. preparado a partir de matérias primas sãs, limpas e isentas de 

matéria terrosa e parasitos. livre de fermentação, não podendo estar 
rançoso e com umidade máxima de 14,0%p/p. validade mínima de 12 
meses. embalagem: - primária: fardo de papel multifolhado, resistente, 
totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 01(um) 

quilo.-secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg. 

D’MILLE 7,55 1.510,00 

6 400 

pacotes de 700gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, 
acucar refinado, fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, 

aromatizante e acidulante acido citrico. contem gluten. 

LUAM 4,67 1.868,00 

15 500 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem secundária com 
12 unidades. sem conservantes:de acordo com as nta 02 e 32. duplos 

concentrados, preparado com frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
podendo conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de 
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 

33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

QUERO 4,83 2.415,00 

18 1.500 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo 
cores, isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no 

máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). validade mínima de 
06 meses. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, resistente, 

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

GRÃO 
REAL 3,92 5.880,00 

19 60 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, instantâneo 
composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. resolução - 
cnnpa nº 38, de 1977. embalagem com 250grs. 

D’MILLE 4,92 295,20 

20 800 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, enriquecido com 10 
vitaminas e minerais. pacote com peso liquido de 500gr. elaborado com 
graos de milho selecionados. ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de 
malte e mix vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, vitamina b2, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp, acido 
folico, biotina, ferro e zinco), contendo gluten. com prazo de validade 

minima de 06 meses. 

ALCA 
FOODS 4,42 3.536,00 

21 400 

pacote de 01 kg de fuba de milho tipo mimoso. obtido de graos sadios, 
coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 6 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

ZANIN 1,13 452,00 

23 100 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, 
lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 7,87 787,00 

30 50 orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. CATEMAR 38,45 1.922,50 
31 150 polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. STIVAL 2,92 438,00 

32 150 

polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo limites 
físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade % p/p: máxima de 
14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas % p/p: máximo de 0,5,acidez 

expressa ml. naoh n/100g % ,p/p: máxima de 5,0. 

STIVAL 2,79 418,50 

38 700 sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg. POP 1,20 840,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 429/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 29.221,00 (Vinte e nove mil duzentos e vinte e um reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 430/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 12.720,00 (Doze mil setecentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA-
RES LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

7 1.500 

biscoito cream cracker sem lactose. pacote de 0,400 g. ingredientes: farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal 

interesterificada, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de sódio) e fermento biológico. dispensado 
da obrigatoriedade de registro m.s. conforme resolução 23/00 anvisa. sem 

colesterol. sem lactose. contém glúten. isento de produtos de origem animal. 

LIANE 4,38 6.570,00 

8 2.500 

biscoito maisena sem lactose. pacote de 0,400 g.ingredientes: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura 

vegetal interesterificada, açúcar invertido, sal, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja 
e aroma artificial de baunilha.sem colesterol. sem lactose. contém glúten. 

isento de produtos de origem animal. 

LIANE 4,38 10.950,00 

27 300 

margarina vegetal sem lactose : pote de 0,500 grs. contendo em sua 
composição: água, óleos vegetais líquidos e interesterificados, vitaminas (“e”, 

“a”, e “d”), estabilizante mono e diglicerídios e ácidos graxos e estéres de 
poliglicerol de ácido ricinoléico, conservadores benzoato de sódio e sorbato 

de potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao 
natural de manteiga), antioxidante tbhq e bht, corantes urucum e cúrcuma. 

não contém glúten. 

COAMO 7,72 2.316,00 

29 1.000 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,97 2.970,00 

33 500 quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, congelada e embalada em 
pacotes de 01 kg. 

POLPA 
NORT 12,83 6.415,00 
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Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

12 150 

fórmula para alergia a proteína do leite de vaca sem lactose lata de 
400g. fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 

lactentes destinada à necessidades dietoterápicas específicas, 
hipoalergênica, à base de proteína 100% extensamente hidrolisada 

de soro do leite com tcm, (dha docosahexaenóico e ara - 
araquidônico) e nucleotídeos. isento de lactose, sacarose, frutose e 

glúten. apresenta baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e 
aceitação. 

PREGOMIN 
PEPTI/DANONE R$ 84,80 R$ 

12.720,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 431/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 7.692,00 (Sete mil seiscentos e noventa e dois reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 432/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 62.300,00 (Sessenta e dois mil trezentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS 
LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 433/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 183.870,00 (Cento e oitenta e três mil oitocentos e se-
tenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: CENTER CARNES KARINA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

34 200 quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

35 200 quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

36 200 polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 quilo. 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

39 35.000 
pacotes com 1000 ml de leite pasteurizado e padronizado, 
acondicionado em embalagem plástica de 1º qualidade. o 
produto devera ter validade não inferior a 03 (três) dias 

LACTONORTE R$ 1,78 62.300,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

41 5.000 

quilos de acem bovino moído passado duas vezes no processo de 
moagem; resfriado; máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios; embalada em saco plástico transparente de 
polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97).  para a entrega o 
acem bovino moído deverá ser embalado em saco plástico 

transparente de polietileno de 2 kg, cada 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 69.400,00 

42 4.500 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no máximo 5% de 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; para a entrega o 

acem bovino cortado deverá ser  embalado em saco plástico 
transparente de polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e 

(ma 2244/97). 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 62.460,00 

44 1.000 

kilos de carne de frango moída congelado: sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 10 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

COPACOL 
S.I.F. 516 11,39 11.390,00 

45 2.000 

kilos de filé de peito de frango congelado; sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 17 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

VALESUL S.I.P. 
1672 11,13 22.260,00 

46 2.000 

quilos de linguiça toscana, acondicionada em sacos de polietileno de 
05 kg, devidamente fechados. carne e condimentos com aspecto 

normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 de 20/1081978) 

VALESUL S.I.P. 
1672 9,18 18.360,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

41 5.000 

quilos de acem bovino moído passado duas vezes no processo de 
moagem; resfriado; máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios; embalada em saco plástico transparente de 
polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97).  para a entrega o 
acem bovino moído deverá ser embalado em saco plástico 

transparente de polietileno de 2 kg, cada 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 69.400,00 

42 4.500 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no máximo 5% de 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; para a entrega o 

acem bovino cortado deverá ser  embalado em saco plástico 
transparente de polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e 

(ma 2244/97). 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 62.460,00 

44 1.000 

kilos de carne de frango moída congelado: sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 10 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

COPACOL 
S.I.F. 516 11,39 11.390,00 

45 2.000 

kilos de filé de peito de frango congelado; sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 17 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

VALESUL S.I.P. 
1672 11,13 22.260,00 

46 2.000 

quilos de linguiça toscana, acondicionada em sacos de polietileno de 
05 kg, devidamente fechados. carne e condimentos com aspecto 

normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 de 20/1081978) 

VALESUL S.I.P. 
1672 9,18 18.360,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 434/2015 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 Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 124.626,00 (Cento e vinte e quatro mil seiscentos e vinte 
e seis reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA – EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

48 800 
quilos de abacaxi, sendo de primeira qualidade, com coroa, tamanho e coloracao 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta e suas 
condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 2,34 1.872,00 

49 1.500 
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 

BELA 
VISTA 2,79 4.185,00 

50 300 
quilo abobrinha menina, sem defeitos que afete sua aparencia, sendo de primeira 
qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 3,89 1.167,00 

51 700 

unidade de alface, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, sem danos 
fisicos e mecanicos oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo 

com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 1,89 1.323,00 

53 1.200 

quilos de banana maca, em pencas, de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e 
conformacao uniformes, em condicoes adequadas para consumo, bem desenvolvidas 
com polpa intacta e firme e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas 

tecnicas de alimentacao. 

BELA 
VISTA 3,84 4.608,00 

54 2.000 quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e que tenham aproximadamente o 
mesmo tamanho. 

BELA 
VISTA 2,84 5.680,00 

55 200 quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições deverão 
estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,39 678,00 

56 300 
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. 

BELA 
VISTA 4,59 1.377,00 

57 1.000 quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua aparencia, sem 
brotos e com formacao uniforme. 

BELA 
VISTA 5,67 5.670,00 

58 1.200 

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. 

BELA 
VISTA 1,17 1.404,00 

59 1.000 

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. 

BELA 
VISTA 2,84 2.840,00 

60 600 

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. 

BELA 
VISTA 1,89 1.134,00 

61 400 

couve folha - unidade (maço), tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou roxo, 
inteiros, coloração uniforme e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,04 816,00 

62 500 

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. 

BELA 
VISTA 3,84 1.920,00 

63 200 
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. 

BELA 
VISTA 6,74 1.348,00 

64 500 

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. 

BELA 
VISTA 3,84 1.920,00 

65 900 

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. 

BELA 
VISTA 2,74 2.466,00 

66 500 
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. 

BELA 
VISTA 4,74 2.370,00 

67 2.500 
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. 

BELA 
VISTA 1,14 2.850,00 

68 5.000 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de primeira qualidade, 
apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida 

e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânico oriundos do 
manuseio e transporte, e  suas condições deverão estar de acordo com a norma 

técnica de alimentação 

BELA 
VISTA 3,64 18.200,00 

69 1.500 

quilos de mamão formosa, sendo de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com 

polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 3,14 4.710,00 

70 100 
quilos de mandioca salsa amarela, devendo ser de primeira qualidade, grauda, fresca, 

compacta e firme, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 10,84 1.084,00 

71 200 
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. 

BELA 
VISTA 5,29 1.058,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

72 1.000 

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 

BELA 
VISTA 1,14 1.140,00 

74 500 

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. 

BELA 
VISTA 3,64 1.820,00 

75 200 
quilos de pera, nacional, fresca e firme, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do 

manuseio, de 1º qualidade e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas 
tecnicas de alimentacao 

BELA 
VISTA 4,84 968,00 

76 500 

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. 

BELA 
VISTA 4,74 2.370,00 

77 1.500 

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. 

BELA 
VISTA 3,44 5.160,00 

78 1.200 

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. 

BELA 
VISTA 1,14 1.368,00 

79 8.000 quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. 

BELA 
VISTA 4,64 37.120,00 

80 450 
quilos de vagem, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho 

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

BELA 
VISTA 7,74 3.483,00 

81 50 gengibre - raiz integrante da família das zingiberaceae, embalagem plástica de 1kg. BELA 
VISTA 10,34 517,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 435/2015 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 Eletrônico sob nº 319/2015, homologado em 
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 27.905,00 (Vinte e sete mil novecentos e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de sucos e lanches prontos. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 436/2015 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 Eletrônico sob nº 311/2015, homologado em 
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: V.S. INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 437/2015 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 Eletrônico sob nº 311/2015, homologado em 
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 2.062,50 (dois mil reais e sessenta e dois centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: Galeria dos Esportes- EIRELI- EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 523/2016-LCT-PMC

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 1.300 litros de suco natural de laranja. POLPANORTE 5,00 6.500,00 

2 100 quilos de torta de frango, pronta para o consumo,  entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. DIA A DIA 20,00 2.000,00 

3 50 
quilos de torta de presunto e mussarela, pronta para o consumo, 

entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

DIA A DIA 20,00 1.000,00 

4 2.000 unidades de esfirra, sabor carne, pronta para o consumo, entregues 
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. DIA A DIA 0,42 840,00 

5 2.000 unidades de esfirra, sabor frango, pronta para o consumo, entregues 
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. DIA A DIA 0,42 840,00 

6 40 
centos de salgadinho tipo pastel, com recheio de carne bovina, pronto 

para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

7 40 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de carne bovina, 

pronto para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues 
em embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

8 40 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de frango, pronto para 
o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
DIA A DIA 35,00 1.400,00 

9 40 
centos de salgadinho tipo quibe, pronto para o consumo, com no 

mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando 
à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

10 40 
centos de salgadinho tipo enroladinho de presunto e mussarela, pronto 

para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.. 

DIA A DIA 35,00 1.400,00 

11 20 
centos de salgadinhos tipo risoles, com recheio de carne bovina, pronto 

para o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 700,00 

12 20 
centos de salgadinhos tipo risoles, com recheio de frango, pronto para 

o consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

DIA A DIA 35,00 700,00 

13 40 
centos de salgadinho tipo bolinha de queijo, pronto para o consumo, 
com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada 

visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
DIA A DIA 35,00 1.400,00 

14 500 unidade de pão de queijo grande. SÃO PAULO 1,35 675,00 

20 1.500 lanches naturais contendo (pão de forma, patê de cenoura, frango 
desfiado, maionese, alface, presunto e mussarela.) DIA A DIA 3,50 5.250,00 

23 1.000 mini cachorro-quente com molho de salsicha (mini pão de leite). DIA A DIA 1,00 1.000,00 
TOTAL DE R$ 27.905,00 

 

 
 
 
 
Item Qtde Especificações Marca Valor unitário Valor Total 

1 300 

camisetas na cor preta, em foil com plastzol, prensado 
na cor dourado, material pv (65% poliéster e 35% 

viscose), gola redonda, manga curta, estampa na frente 
e nas mangas, tamanhos 16 a xgg, conforme pedido da 

secretaria. 

V.S 
CONFECÇÕES R$ 13,50 R$ 4.050,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor unitário Valor Total 

2 250 

camiseta em pv (65% poliéster e 35% viscose), cor 
branca, gola redonda, manga curta, estampa 
frente e verso, tamanhos 16 a xgg, conforme 

pedido da secretaria. com estampa a combinar em 
10 cores. 

Galeria dos 
Esportes R$ 8,25 R$ 2.062,50 

 

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 NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede Rua Antonio Fachim, 2210, 
CEP 87.703-350, telefone (44) 3422-7118, na cidade de Paranavaí, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 06.974.929/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 253/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde de Cia-
norte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
17.065,60 (Dezessete mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Abril de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 526/2016-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 G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 3315 A, 
Parque Industrial V, CEP 86.200-000, telefone (43) 3258-1806, na cidade de 
Iporã, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.499.940/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 17/2016.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para refeições e lanches dos 
alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e equipes pertencentes à 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.739,70 (Um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de Abril de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 532/2016-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 W P DO BRASIL LTDA - EPP, pessoa jurídica 
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 Paraná, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 04.483.808/0001-28.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.665,40 (Um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Abril de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 535/2016-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 SULIAN ALANA SOARES ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Avenida Tancredo Neves 300, CEP 86.900-
000, telefone (43) 3432-2182, na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.028.806/0001-16.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 81/2015.
OBJETO: Aquisição de tintas e materiais para pintura das unidades de saúde do 
Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.491,80 (Oito mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta centavos).
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Abril de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 536/2016-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 P.S. MIRAS – SOM - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Nazaré ,109, CEP 87.200-000, telefone (44) 
9977-1310, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 03.796.065/0001-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 292/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de apa-
relhagem de som e divulgação de eventos com moto acoplada com som.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 210,00 
(Duzentos e dez reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 537/2016-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 DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP, pes-
soa jurídica de direito privado, com à Avenida Souza Naves 1274, CEP 87.200-
432, na cidade de Cianorte, estado Paraná, telefone (44) 3019-1632, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 17.450.459/0001-90.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 291/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Buffet (Coffe Break) 
para as reuniões do Projeto Técnico Social do Residencial Aquiles Comar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.000,00 (Sete mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/10/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 538/2016-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 SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco 
180, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 233/2015.
OBJETO: Aquisição de lanches para as oficinas a serem desenvolvidas com as 
crianças e adolescentes residentes no Bairro Aquiles Comar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.498,51 (Treze mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um cen-
tavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 540/2016-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 OCHOA – PRODUÇÕES ARTISTICAS 

LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel de Ma-
cedo, 226, apto 603, Jardim Universitário, CEP 87020-240, fone (44) na cidade 
de Maringá, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.540.929/0001-64.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 365/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de capacitação de ofici-
nas de circo, teatro e dança.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
59.500,00 (Cinquenta e nove mil e quinhentos e reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 557/2016 - 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 ALCINO DA SILVA COSTA 65923235900, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. São Paulo, 2312, Zona 4, CEP 
87210-044, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 13.902.484/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 83/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar oficina recreativa para idosos 
através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
14.940,00 (Quatorze mil novecentos e quarenta reais).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Maio 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 
365/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 541/2015, concernente a 
Contratação de empresa para prestar serviços de capacitação de oficinas de cir-
co, teatro e dança.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa OCHOA – PRODU-
ÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME como vencedora do item único no valor total 
de R$ 59.500,00 (Cinquenta e nove mil e quinhentos e reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de maio 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 
83/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 155/2016, concernente a 
Contratação de empresa para ministrar oficina recreativa para idosos através do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa ALCINO DA SIL-
VA COSTA 65923235900 como vencedora do item único no valor total de R$ 
14.940,00 (Quatorze mil novecentos e quarenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

QUARTO TERMO ADITIVO
Republicado por incorreção

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 783/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA ITAYCI ENGENHARIA 
E INCORPORAÇÕES LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDA-
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014.
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CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Itayci Engenharia e Incorporações Ltda Me, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.823.418/0001-32, com sede à Rua José Wer-
ner 472 sala 1 CEP: 86.130-000, Município de Bela Vista do Paraíso, neste ato 
representada pelo Sr. Laércio Peraro residente e domiciliado no Município de 
Londrina, portador da Cédula de Identidade nº 580.455-8 e inscrito no CPF/MF 
nº 156.628.619-00.
Cláusula Primeira:
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar R$ 32.677,02 (trinta e 
dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos) provenientes do acrés-
cimo de serviços de R$ 44.698,04 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa 
e oito reais e quatro centavos) e a supressão de serviços de R$ 12.021,02 (doze 
mil, vinte e um reais e dois centavos). 
1.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 662.087,53 (seiscentos e ses-
senta e dois mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária: 09021236100101047 reforma e ampliação das escolas 
municipais (recursos complementares) 449051 fonte 103.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de março de 2016.

    Claudemir Romero Bongiorno             Laércio Peraro
         Prefeito Municipal              Itayci Engenharia e Incorporações Ltda Me
 Contratante                  Contratada

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA BASE SUL ENGE-
NHARIA LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Base Sul Engenharia Ltda - Epp, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
à Rua Fortaleza 1849, Recanto Tropical, CEP 85.807-090, na cidade de Casca-
vel, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.282.551/0001-50, telefone (45) 3306-1849, 
neste ato representada pelo Sr. Marcelo Henrique Azevedo, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 8.355.220-4 e do CPF nº 054.270.449-81, residente e do-
miciliado em Cascavel.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia até 30/07/2016. 
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de abril de 2016.

             Marcelo Henrique Azevedo                       Claudemir Romero Bongiorno
          Base Sul Engenharia Ltda - Epp                              Prefeito 
                        Contratada                                                   Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA BASE SUL ENGE-
NHARIA LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 8/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Base Sul Engenharia Ltda - Epp, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

à Rua Fortaleza 1849, Recanto Tropical, CEP 85.807-090, na cidade de Casca-
vel, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.282.551/0001-50, telefone (45) 3306-1849, 
neste ato representada pelo Sr. Marcelo Henrique Azevedo, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 8.355.220-4 e do CPF nº 054.270.449-81, residente e do-
miciliado em Cascavel.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia até 30/07/2016. 
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de abril de 2016.

              Marcelo Henrique Azevedo                Claudemir Romero Bongiorno
          Base Sul Engenharia Ltda - Epp             Prefeito 
                        Contratada                                                        Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1157/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA M MELO – CONS-
TRUTORA - ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA 
DE PREÇOS Nº 20/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
M MELO – CONSTRUTORA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Av. Argemiro Luiz Fontana, 467, Centro, na cidade de Matelândia, esta-
do do Paraná, CEP 85887-000, telefone (45) 9945-0510, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 22.602.522/0001-04, neste ato representada por seu proprietário, o Sr. 
Marcelo de Melo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.077.758-2 SSP/PR, 
do CPF nº 034.138.069-55 e CREA-PR 140.584/D, residente e domiciliado em 
Matelândia/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigên-
cia para 17/06/2016. 
Cláusula Segunda:
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 7.721,53 (sete mil, setecentos e 
vinte e um reais e cinquenta e três centavos) decorrentes de execução de fun-
dações apuradas em um reestudo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Municipal.
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 38.640,10 (trinta e oito mil, 
seiscentos e quarenta reais e dez centavos).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária:
15.02.267820021.1.010 – Construção de Pontes e Bueiros – 44.90.51 – Obras e 
Instalações – Fonte 511.
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de abril de 2016.

                Marcelo de Melo                     Claudemir Romero Bongiorno
      M MELO – CONSTRUTORA - ME         Prefeito
                    Contratada                        Contratante

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 006/2016 – CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE

PARTES: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte 
- PR, e a empresa 
C. M. DA PAZ JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ sob nº. 19.006.458/0001-86, 
com sede na Av. Brasil, 2.566, Zona 03, em Maringá, PR.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por DIS-
PENSA Nº 005/2016.
OBJETO: Aquisição de cadeiras para sala de reuniões da Câmara Municipal de 
Cianorte.
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta) reais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Câmara de Vereadores
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4.4.90.52.42.00 - Mobiliário em Geral – Fonte: 1001
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 05/06/2016.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 06 de maio 
de 2016.

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

Reabertura de Prazos
A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, através de seu Presidente, Senhor Adaílson Carlos Ignácio da Costa, 
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 14h30min 
do dia 24 de maio de 2016, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Cia-
norte, sito à Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte, PR, PREGÃO PRESEN-
CIAL, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de Materiais de 
Limpeza e Produtos de Higienização para a Câmara Municipal de Cianorte- Es-
tado do Paraná, de acordo a legislação em vigor.
Prazo para entrega de documentos de habilitação e proposta: até as 14h:00min 
do dia 24 de maio de 2016; a abertura da sessão pública às 14h30min do dia 24 
de maio de 2016.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à disposi-
ção dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal de Cianorte, localizada 
na Av. Santa Catarina nº 621 e através do site http://camaracianorte.pr.gov.br/li-
citacao/. Informações complementares deverão ser dirigidas ao Pregoeiro Oscar 
Salmazo Mazzarão pelo fone/fax (44) 3629-1922 no horário de expediente das 
08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, de segunda à sexta, quando dias úteis, ou 
pelo e-mail: contato@camaracianorte.pr.gov.br 
Cianorte, 09 de maio de 2016.

 

PORTARIA  Nº 018/2016
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias ao ser-
vidor WAGNER TEREZAN GRANDISOLI, referente ao período de trabalho 
compreendido entre 10/06/2014 à 09/06/2015, para serem gozadas entre os dias 
09/05/2016 à 23/05/2016, devendo retornar às suas atividades em 24/05/2016.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 06 de maio 
de 2016.
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