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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 197/2013 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. 155/13, homologado em 
17/06/2013.
Valor Homologado: R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
entrega de malote e correspondências dos órgãos da Administração em geral.
Empresa: Diego Souza Manoel & Cia Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 129/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa MIRAGE EVENTOS LTDA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Alexandra 1045 Pq Res. Patri-
cia, na cidade de Maringa, CEP: 87.040-460, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 197/2013 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. 155/13, 
homologado em 17/06/2013. 
Valor Homologado: R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais). 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de entrega de malote e 
correspondências dos órgãos da Administração em geral. 
Empresa: Diego Souza Manoel & Cia Ltda Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2013 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações 
Valor unitário 

registrado 
Valor total 

1 10.000 
Notificação registrada com aviso 

de recebimento 
R$ 5,40 R$ 54.000,00 

2 2.000 
Correspondência simples sem 

aviso de recebimento 
R$ 0,80 R$ 1.600,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de junho de 2013. 
 
 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 

17.602.901/0001-56.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 157/2013.
OBJETO: Locação de 1.100 metros de fechamento em lata frisada, para uso 
no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, entre os dias 20 e 28 de Julho do 
corrente ano, durante as festividades em comemoração ao 60º Aniversário de 
Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.484,00 (onze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 130/2013-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 GOLDMEN HOTEL LTDA EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraiba 979, na cidade de 
Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.761.450/0001-58.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 140/2013.
OBJETO: Contratação de empresa para hospedagem de artistas e equipe 
musical que farão shows no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as 
festividades em comemoração ao 60º Aniversário de Cianorte, que acontecerá 
nos dias 20 a 28 de Julho do corrente ano.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de junho de 2013.

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
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Div. de Recursos Humanos

I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
140/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 199, concernente a: Con-
tratação de empresa para hospedagem de artistas e equipe musical que farão 
shows no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as festividades em 
comemoração ao 60º Aniversário de Cianorte, que acontecerá  nos dias 20 a 28 
de Julho do corrente ano.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Goldmen Hotel Ltda 
Epp, como vencedora do lote único no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de junho de 2013.

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 155/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 226, concernente a: 
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de entrega de malote e correspondências dos órgãos da 
Administração em geral.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Diego Souza Manoel 
& Cia Ltda Me, como vencedora do lote único no valor total de R$ 55.600,00 
(cinquenta e cinco mil e quinhentos e seiscentos reais).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de junho de 2013.

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 157/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 228, concernente a: 
Locação de 1.100 metros de fechamento em lata frisada, para uso no Centro de 
Eventos Carlos Yoshito Mori, entre os dias 20 e 28 de Julho do corrente ano, 
durante as festividades em comemoração ao 60º Aniversário de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Mirage Eventos Ltda 
Me, como vencedora do lote único no valor total de R$ 11.484,00 (onze mil e 
quatrocentos e oitenta e quatro reais).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

TERCEIRO TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 
217/2012 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 

250/2012.

CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e

CONTRATADA:
Bolanho Pneus Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 00.105.359/0001-23, com sede 
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Av. Amazonas, 1122 – Zona 03, 
CEP 87209-064, telefone (44) 3631-5775  – fax (44) 3631-7702, por seu repre-
sentante legal, por seu representante legal o Sr. Orlando Bolanho Gonçalves, 
portador da Cédula de Identidade 1.452.380 SSP-PR e do CPF 284.257.589-
04.

Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência ate 
30/06/2013. 
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, 28 de maio de 2013.

  Claudemir Romero Bongiorno                      Orlando Bolanho Gonçalves                                                                        
                     Prefeito                                                  Bolanho Pneus Ltda
 Contratante                      Contratado

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, 
convoca a pessoa abaixo nominada, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o emprego público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público para 
Emprego Público realizado em 24 de maio de 2009, de acordo com Edital nº 
002/2009, de 17 de abril de 2009.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 03 de julho de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min,  munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-
-admissional), e o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito a 
nomeação.
CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
NOME                                       CLASSIFICAÇÃO
CAMILA VANESSA DOS SANTOS               22°
ALINE GOMES LEÃO                23°
ADENIR DE OLIVEIRA GARCIA                                24°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer os originais para conferência.
 Cianorte, 19 de junho de 2013.

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fim de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público reali-
zado em 16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de 
agosto de 2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
03 de julho de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 
horas, munida de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissio-
nal), e os exames abaixo relacionados.
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 O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO    
NOME                                                                     CLASSIFICAÇÃO
VERANI TOLONI PRAXEDES DE ALMEIDA         66°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo;
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para conferência. 
Cianorte, 19 de junho de 2013.

__________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, considerando interesse 
público e a necessidade de novas contratações através do presente, convoca as 
pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos, 
a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para o 
Concurso público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público, realizado 
em 16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto 
de 2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 03 de julho de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-
-admissional), e o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
VIVIANE FRANCIELE DE FREITAS                                  6°
ESLIS PAULO AFONSO                7°
ELIANE MOLONHA                 8º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;  
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;

•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profis-
sional);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 19 de junho de 2013.

____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DA DRH

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público reali-
zado em 10 de outubro de 2010, de acordo com Edital nº 002/2010, de 20 de 
agosto de 2010.
As candidatas deverão comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 03 de julho de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 
horas,  munidas de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admis-
sional), e os exames abaixo relacionados.
O não comparecimento da candidata no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR INFANTIL
NOME                                                                       CLASSIFICAÇÃO
SIMONE LIEBL MOREIRA                                                     105°
SILVANA EVANGELISTA DIAS                             106°

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

Cianorte, 19 de junho de 2013.

_____________________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

Secretaria de Saúde

 Setor de Licitação
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Republicado por Incorreção
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 ao Edital de Lici-
tação, PREGÃO PRESENCIAL 149/2013 para Registro de Preço, concernente 
a: Aquisição de etiquetas adesivas para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a(s) empresa(s):
TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA sendo o valor o de RR$ 
15.054,00 (quinze mil e cinquenta e quatro reais).
III – A convocação da(s) empresa(s) adjudicatária(s) para a assinatura do 
respectivo instrumento contratual, previstos nos Itens 2.4 e 2.5 do Edital dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 180/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

Republicado por Incorreção
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-
28, torna público o procedimento licitatório denominado PREGÃO PRESEN-
CIAL 149/2013 para Registro de Preços, homologado em 11 de Junho de 2013.
OBJETO: Aquisição de etiquetas adesivas para uso da Secretaria Municipal de 
Saúde.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência 
de 06 Meses, contado(s) a partir de sua assinatura.
EMPRESA: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
VALOR TOTAL DE: RR$ 15.054,00 (quinze mil e cinquenta e quatro reais).
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2013

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-
28, torna público a contratação da empresa abaixo relacionada. O contrato 
decorre do processo licitatório denominado INEXIGIBILIDADE Nº 62/2013, 
homologado em 17 de junho de 2013.
EMPRESA: CIALAB - CIA DE LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA E ANÁ-
LISES CLÍNICAS S/S LTDA ME.
OBJETO: Contratação da empresa CIALAB - CIA LABORATÓRIOS DE PA-
TOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA ME, credenciada através do 
chamamento Público nº 01/2011, para prestação de serviços na área de saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
72.000,00 (setenta e dois mil reais).

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 180/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

Republicado por Incorreção
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à 

Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, torna público o procedimento 
licitatório denominado PREGÃO PRESENCIAL 149/2013 para Registro de Preços, homologado em 
11 de Junho de 2013.

OBJETO: Aquisição de etiquetas adesivas para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá Vigência de 06 Meses, 
contado(s) a partir de sua assinatura.
EMPRESA: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

VALOR TOTAL DE: RR$ 15.054,00 (quinze mil e cinquenta e quatro reais).
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

1 200

Caixa com 12.000 unidades de 
etiqueta, 2 carreiras, em 

formulário contínuo, com medidas 
de 70x23,4mm. 

POLIFIX R$ 65,90 R$ 13.180,00

2 100
Pacote com 25 folhas com 20 

etiquetas  cada, com medidas de 
101,6x25,4mm. 

POLIFIX R$ 9,37 R$ 937,00

3 100
Pacote com 25 folhas com 10 

etiquetas cada, com medidas de 
77,79x46,56mm. 

POLIFIX R$ 9,37 R$ 937,00

VALOR TOTAL REGISTRADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO É DE R$ 15.054,00 

(quinze mil e cinquenta e quatro reais)

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de Junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PRAZOS: 06 meses para Execução e 06 Meses para Vigência do respecti-
vo contrato, ambos contados a partir de sua assinatura.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2013

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 
76.309.806/0001-28, torna público a contratação da empresa abaixo 
relacionada. O contrato decorre do processo licitatório denominado INE-
XIGIBILIDADE Nº 61/2013, homologado em 17 de junho de 2013.
EMPRESA: JORGE R. C. GREGORY & CIA LTDA.
OBJETO: Contratação da empresa JORGE R. C. GREGORY & CIA 
LTDA, credenciada através do Chamamento Público nº 01/2011, para 
prestação de serviços na área de saúde..
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
PRAZOS: 06 meses para Execução e 06 Meses para Vigência do respecti-
vo contrato, ambos contados a partir de sua assinatura.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de 
Licitação, PREGÃO PRESENCIAL 151/2013 para Registro de Preço, 
concernente a: Aquisição de gêneros alimentícios para a cozinha do Pron-
to Atendimento Municipal 24 horas.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a(s) empresa(s):
1,2,3,4,7,8,11,12,13,15,18,19,21,23,27,29,32,35,36,38,39,40,43,44,47,4
9,54,56 e 57, no valor de R$ 35.578,55 (trinta e cinco mil, quinhentos e 
setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). SIDNEI APARECIDO 
CHIARELLI & CIA LTDA, vencedora para os itens 5,6,9,10,14,16,17,2
0,22,24,25,26,28,30,31,33,34,37,41,42,45,46,48,50,51,52,53,55 e 58, no 
valor de R$ 32.778,60 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e 
sessenta centavos).
III – A convocação da(s) empresa(s) adjudicatária(s) para a assinatura do 
respectivo instrumento contratual, previstos nos Itens 2.4 e 2.5 do Edital 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de 
Licitação, INEXIGIBILIDADE Nº 61/2013, concernente a: Contratação 
da empresa JORGE R. C. GREGORY & CIA LTDA, credenciada através 
do Chamamento Público nº 01/2011, para prestação de serviços na área de 
saúde.
II – Para a empresa:
JORGE R. C. GREGORY & CIA LTDA sendo o valor o de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais).
III – A convocação da empresa para a assinatura do respectivo instrumen-
to contratual, previstos nos Itens 2.4 e 2.5 do Edital dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de 
Licitação, INEXIGIBILIDADE Nº 62/2013, concernente a: Contratação 
da empresa CIALAB - CIA DE LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA E 
ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA ME., credenciada através do chama-
mento Público nº 01/2011, para prestação de serviços na área de saúde.
II – Para a empresa:
CIALAB - CIA DE LABORATÓRIOS DE PATOLOGIA E ANÁLISES 
CLÍNICAS S/S LTDA ME sendo o valor o de R$ 72.000,00 (setenta e 
dois mil reais).
III – A convocação da empresa para a assinatura do respectivo instrumen-
to contratual, previstos nos Itens 2.4 e 2.5 do Edital dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 185/2013 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 
76.309.806/0001-28, torna público o procedimento licitatório denominado 
PREGÃO PRESENCIAL 151/2013 para Registro de Preços, homologado 
em 13 de junho de 2013.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a cozinha do Pronto 
Atendimento Municipal 24 horas.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A respectiva ATA de Registro de Preços terá 
Vigência de 06 Meses, contado(s) a partir de sua assinatura.
EMPRESAS: DAD SUPERMERCADOS LTDA, vencedora para os itens, 
1,2,3,4,7,8,11,12,13,15,18,19,21,23,27,29,32,35,36,38,39,40,43,44,47,4
9,54,56 e 57, no valor de R$ 35.578,55 (trinta e cinco mil, quinhentos e 
setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). SIDNEI APARECIDO 
CHIARELLI & CIA LTDA, vencedora para os itens, 5,6,9,10,14,16,17,2
0,22,24,25,26,28,30,31,33,34,37,41,42,45,46,48,50,51,52,53,55 e 58, no 
valor de R$ 32.778,60 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e 
sessenta centavos).
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

1 100

BISCOITO CREAM CRACKER SEM 
GORDURA TRANS - pacotes de 400 

gramas, ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal, sal, extrato de malte, 
açúcar invertido, amido, fermento 

biológico, açúcar, estabilizante lecitina 
de soja, fermento químico, 

bicarbonato de sódio, acidulante ácido 
láctico e melhorador de farinha 

protease (ins 1101 i), massa bem 
assada, sem recheio e sem cobertura, 
cor, cheiro e sabor próprios, validade 

mínima de 6 meses. 

LIANE R$ 2,69 R$ 269,00

2 100

BISCOITO DE LEITE SEM GORDURA 
TRANS - pacotes de 400 gramas, 

ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de 

milho, açúcar invertido, sal, 
estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), 

acidulante ácido láctico, melhorador 
de farinha protease (ins 1101 i), e 

aromatizante, contém glúten, massa 
bem assada, sem recheio e sem 
cobertura, cor, cheiro e sabor 

próprios, validade mínima de 6 meses. 

LIANE R$ 2,69 R$ 269,00

3 100

BISCOITO DE MAISENA SEM 
GORDURA TRANS - pacotes de 400 

gramas, ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de 

milho, açúcar invertido, sal, 
estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), 

acidulante ácido láctico, melhorador 
de farinha protease (ins 1101 i) e 

aromatizante, contém glúten, massa 
bem assada, sem recheio e sem 
cobertura, cor, cheiro e sabor 

próprios, validade mínima de 6 meses. 

LIANE R$ 2,68 R$ 268,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

1 100

BISCOITO CREAM CRACKER SEM 
GORDURA TRANS - pacotes de 400 

gramas, ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal, sal, extrato de malte, 
açúcar invertido, amido, fermento 

biológico, açúcar, estabilizante lecitina 
de soja, fermento químico, 

bicarbonato de sódio, acidulante ácido 
láctico e melhorador de farinha 

protease (ins 1101 i), massa bem 
assada, sem recheio e sem cobertura, 
cor, cheiro e sabor próprios, validade 

mínima de 6 meses. 

LIANE R$ 2,69 R$ 269,00

2 100

BISCOITO DE LEITE SEM GORDURA 
TRANS - pacotes de 400 gramas, 

ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de 

milho, açúcar invertido, sal, 
estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), 

acidulante ácido láctico, melhorador 
de farinha protease (ins 1101 i), e 

aromatizante, contém glúten, massa 
bem assada, sem recheio e sem 
cobertura, cor, cheiro e sabor 

próprios, validade mínima de 6 meses. 

LIANE R$ 2,69 R$ 269,00

3 100

BISCOITO DE MAISENA SEM 
GORDURA TRANS - pacotes de 400 

gramas, ingredientes: farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, gordura vegetal, creme de 

milho, açúcar invertido, sal, 
estabilizante lecitina de soja, 

fermentos químicos (bicarbonato de 
amônio e bicarbonato de sódio), 

acidulante ácido láctico, melhorador 
de farinha protease (ins 1101 i) e 

aromatizante, contém glúten, massa 
bem assada, sem recheio e sem 
cobertura, cor, cheiro e sabor 

próprios, validade mínima de 6 meses. 

LIANE R$ 2,68 R$ 268,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

4 800

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, de 
acordo com as NTA 02 e 14, 

classificado com tipo cores, isto é, 
constituído de grãos com a mesma 

coloração admitindo-se no máximo 05 
(cinco)% de misturas de outras 

classes e até 10 (dez)% de mistura de 
variedades da classe cores, isento de

matéria terrosa, de parasitas, de 
detritos animais ou vegetais, pedaços 
de grãos ardidos, brotados, chochos, 

imaturos, manchados, chuvados, 
mofados, carunchados e descoloridos 

que prejudiquem sua aparência e 
qualidade, produção da última safra, 
umidade máxima 12,0 (g), validade 

mínima de 6 meses, embalagem 
primária saco de polietileno atóxico, 
resistente, termossoldado, contendo 

peso líquido de 1 (um) kg. 

SÃO 
BERNARDO

R$ 5,59 R$ 4.472,00

5 900

ARROZ AGULHINHA TIPO 1, pacote de 
5 quilos, de acordo com as NTA 02 e 
33, longo fino, constituído de grãos 
saudáveis permitindo-se apenas até 
5% de grãos quebrados de acordo 

com a legislação vigente, com 
umidade máxima de 12%, isento de 

matéria terrosa, de parasitos, de 
detritos animais e vegetais, validade 
mínima de 6 meses, com certificado 

de classificação. 

IDEAL R$ 9,60 R$ 8.640,00

6 50

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

produto de primeira linha, 
acondicionado em embalagem atóxica, 

ingredientes: açúcar, cacau em pó, 
soro de leite em pó, maltodextrina, 
estabilizante lecitina de soja, aroma 

imitação de baunilha, vitaminas e sal. 

JANDAIA R$ 6,95 R$ 347,50

7 250

SAL FINO E IODADO (contendo cloreto 
de sódio) - pacote de 1kg, iodato de 

potássio, anti-umectante, auui, 
conforme legislação vigente. 

MOKI R$ 1,19 R$ 297,50

8 200

FUBÁ DE MILHO MIMOSO - pacote de 
1kg, obtido de grãos sadios, coloração 

homogênea, ausência de matéria 
estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e ácido fólico, 
prazo de validade mínimo de 6 meses, 
data de fabricação máxima de 30 dias. 

KATUAI R$ 1,44 R$ 288,00
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Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

9 25

COLORÍFICO - pacote de 500grs, de 
acordo com as NTA 02 e 85, 

constituído de uma mistura de fubá ou 
farinha de mandioca com urucum  em 
pó ou extrato oleoso de urucum, sal e 
óleos comestíveis, aparência pó fino, 

cor alaranjada, validade mínima de 12 
meses. 

DELA 
TORRE

R$ 2,55 R$ 63,75

10 150

MACARRÃO ESPAGUETE - pacote de 
1kg, sêmola especial, seca, com ovos, 

ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), farinha de trigo comum 

enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 
corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa 
qualidade, deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de
consistência macia, porém não papa 

ou pegajosa, livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos de animais 
e vegetais, embalagem primária sacos 

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

BERTOLINI R$ 4,10 R$ 615,00

11 50

EXTRATO DE TOMATE - sachê de 
1.020kg cada, 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 1 (um)% de 

açúcar e 5 (cinco)% de cloreto de 
sódio, apresentando substância seca, 

menos cloreto de sódio, mínimo 
33%pp, validade mínima de 12 

meses. 

BUENO R$ 4,35 R$ 217,50

12 25

ÓLEO REFINADO DE SOJA - caixa 
contendo 20 unidades com 900ml 

cada, de acordo com as NTA 02 e 50, 
validade mínima 12 (doze) meses, a 
partir da data de fabricação que não 
poderá ser superior a 30 (trinta) dias 

da data da entrega. 

COAMO R$ 59,90 R$ 1.497,50

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

13 2.000

LEITE PASTEURIZADO TIPO A - pacote 
com 1.000ml, padronizado, 

acondicionado em embalagem plástica 
de primeira qualidade, o produto 
deverá ter data de validade não 

inferior a 3 (três) dias. 

VIDATIVA R$ 1,87 R$ 3.740,00

14 400

CENOURA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalados em sacos de polietileno 

transparente tamanho médio a 
grande, aparência natural, sem 

fungos, sem manchas escuras, estar 
livre de enfermidades, insetos e 

sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a sua aparência, 
não serão permitidos rachaduras, 

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

BELA VISTA R$ 3,65 R$ 1.460,00

15 500

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em sacos de polietileno 
transparente, tamanho médio a 

grande, sem lesões, aparência natural, 
fresca, deverã ser procedente de 

espécimes vegetais genuínos e sãos, 
deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99. 

NATURA R$ 3,13 R$ 1.565,00

16 300

TOMATE - pacote de 1 (um) quilo, 
extra A, porte médio, firme intacto, 
embalados em sacos de polietileno 
transparente, 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. 

BELA VISTA R$ 4,85 R$ 1.455,00

17 200

CEBOLA - pacote de 1 (um) quilo, 
embaladas em sacos de polietileno 

transparente, tamanho médio a 
grande, sem lesões, aparência natural, 

fresca, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, 
deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99. 

BELA VISTA R$ 3,65 R$ 730,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

13 2.000

LEITE PASTEURIZADO TIPO A - pacote 
com 1.000ml, padronizado, 

acondicionado em embalagem plástica 
de primeira qualidade, o produto 
deverá ter data de validade não 

inferior a 3 (três) dias. 

VIDATIVA R$ 1,87 R$ 3.740,00

14 400

CENOURA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalados em sacos de polietileno 

transparente tamanho médio a 
grande, aparência natural, sem 

fungos, sem manchas escuras, estar 
livre de enfermidades, insetos e 

sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou 

mecânica que afete a sua aparência, 
não serão permitidos rachaduras, 

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

BELA VISTA R$ 3,65 R$ 1.460,00

15 500

BATATA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em sacos de polietileno 
transparente, tamanho médio a 

grande, sem lesões, aparência natural, 
fresca, deverã ser procedente de 

espécimes vegetais genuínos e sãos, 
deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99. 

NATURA R$ 3,13 R$ 1.565,00

16 300

TOMATE - pacote de 1 (um) quilo, 
extra A, porte médio, firme intacto, 
embalados em sacos de polietileno 
transparente, 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. 

BELA VISTA R$ 4,85 R$ 1.455,00

17 200

CEBOLA - pacote de 1 (um) quilo, 
embaladas em sacos de polietileno 

transparente, tamanho médio a 
grande, sem lesões, aparência natural, 

fresca, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, 
deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99. 

BELA VISTA R$ 3,65 R$ 730,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

18 50

REPOLHO EXTRA - unidade (cabeça), 
sem defeitos que afetem sua

aparência, embalados em sacos de 
polietileno transparente, a unidade 

deverá estar limpa, sem folhas velhas, 
ou seja, a cabeça deverá estar com 

suas folhas firmes na formação, 
deverá ser bem formado, sem 

defeitos, com folhas verdes claras sem 
traços de descoloração turgescente, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
deverão apresentar coloração e 
tamanho uniforme e típica da 

variedade, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, 
deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99. 

NATURA R$ 2,83 R$ 141,50

19 75

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

transparente, sendo de primeira 
qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio, e suas condições deverão 
estar de acordo com a norma técnica 

de alimentação. 

NATURA R$ 5,00 R$ 375,00

20 75

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco de polietileno 

transparente, 
classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima 
qualidade, sem defeitos, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas, deverão 
apresentar coloração e tamanho 

uniforme e típica da variedade, os 
produtos deverão estar em 

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

REI DO 
ALHO

R$ 10,85 R$ 813,75

21 50

LIMÃO TAITI - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco de polietileno 

transparente, de aparência viçosa, cor 
verde de ótima qualidade, sem 
defeitos, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos, deverão estar em 

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

NATURA R$ 0,99 R$ 49,50
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Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

18 50

REPOLHO EXTRA - unidade (cabeça), 
sem defeitos que afetem sua

aparência, embalados em sacos de 
polietileno transparente, a unidade 

deverá estar limpa, sem folhas velhas, 
ou seja, a cabeça deverá estar com 

suas folhas firmes na formação, 
deverá ser bem formado, sem 

defeitos, com folhas verdes claras sem 
traços de descoloração turgescente, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
deverão apresentar coloração e 
tamanho uniforme e típica da 

variedade, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, 
deverão estar em conformidade com 

os itens 17 e 18 da portaria CVS 
006/99 de 10/03/99. 

NATURA R$ 2,83 R$ 141,50

19 75

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

transparente, sendo de primeira 
qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos 

físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio, e suas condições deverão 
estar de acordo com a norma técnica 

de alimentação. 

NATURA R$ 5,00 R$ 375,00

20 75

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco de polietileno 

transparente, 
classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima 
qualidade, sem defeitos, intactas, 

firmes e bem desenvolvidas, deverão 
apresentar coloração e tamanho 

uniforme e típica da variedade, os 
produtos deverão estar em 

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

REI DO 
ALHO

R$ 10,85 R$ 813,75

21 50

LIMÃO TAITI - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco de polietileno 

transparente, de aparência viçosa, cor 
verde de ótima qualidade, sem 
defeitos, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos, deverão estar em 

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

NATURA R$ 0,99 R$ 49,50

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

22 80

DÚZIA DE OVO DE GALINHA -
embalado em caixa de papelão com 

12 unidades, contendo a data de 
fabricação que não deve ser maior que 
2 dias, com tamanho médio/grande, 

cor e conformação uniforme, sem 
defeitos, suficientemente 

desenvolvidos, apresentando cor 
branca, casca limpa e intacta, isenta 

de umidade externa anormal, mofo ou 
cheiro desagradável, os produtos 

deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria CVS 

006/99 de 10/03/99. 

GRANJA 
CENTRAL

R$ 3,85 R$ 308,00

23 800

CARNE BOVINA ACÉM - pacote de 1 
(um) quilo, embalado em saco de 

polietileno transparente, tipo acém, 
cortada em pedaços, resfriada, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
no máximo 5 (cinco)% de gordura, 
embalada em sacos de polietileno 

transparente de  até 2 (dois) quilos 
cada, atóxico, e suas condições 
deverão estar de acordo com as 

normas técnicas de alimentação, carne 
de primeira qualidade. 

RIBEIRÃO R$ 10,90 R$ 8.720,00

24 300

FILÉ DE PEITO DE FRANGO 
CONGELADO - sem osso, o produto 

deverá respeitar o limite de percentual 
de água estabelecido pelo Ministério 
de Agricultura, possuir registro nos 

órgãos de inspeção sanitária, 
transporte fechado refrigerado 

conforme legislação vigente, o produto
deverá apresentar validade mínima de 

6 (seis) meses no momento da 
entrega, para a entrega a embalagem 
secundária deverá ser em caixa com 
17 (dezessete) quilos e primária 2 
(dois) quilos aproximadamente. 

SOMAVE R$ 10,40 R$ 3.120,00

25 120

LINGUIÇA TOSCANA - acondicionada 
em sacos de polietileno de 5 (cinco) 

quilos, devidamente fechados, carne e 
condimentos com aspecto normal, 

firme, sem umidade, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, mantidas 

em temperatura de refrigeração 
adequada e suas condições deverão 

estar de acordo com a NTA 05 
(decreto 12486 de 20/10/1978. 

FRIMESA R$ 43,30 R$ 5.196,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

26 300

ACÉM BOVINO MOÍDO - passado duas 
vezes no processo de moagem, 

resfriado, máximo de 5 (cinco)% de 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, embalada em saco 
plástico transparente de polietileno, 
atóxico, e suas condições deverão 

estar de acordo com a NTA 3 (decreto 
12486 de 20/10/1978) e (MA 

2244/97), para a entrega o acém 
bovino moído deverã ser embalado em 

saco plástico transparente de 
polietileno de 2 (dois) quilos cada. 

RIBEIRO 
CARNES

R$ 10,65 R$ 3.195,00

27 100

MACARRÃO PARAFUSO - pacote de 
1kg, sêmola especial, seca, com ovos, 

ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), farinha de trigo comum 

enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 
corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa 
qualidade, deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de 
consistência macia, porém não papa 

ou pegajosa, livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos de animais 
e vegetais, embalagem primária sacos 

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

FLORIANI R$ 4,30 R$ 430,00

28 100

MACARRÃO PADRE NOSSO - pacote de 
1kg, sêmola especial, seca, com ovos, 

ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), farinha de trigo comum 

enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 
corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa 
qualidade, deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de 
consistência macia, porém não papa 

ou pegajosa, livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos de animais 
e vegetais, embalagem primária sacos 

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

FLORIANE R$ 4,25 R$ 425,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

29 100

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 
(um) quilo, fina, branca, crua, 

embalada em pacotes plásticos, 
Transparentes, limpos, não violados, 

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

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de 

entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. 

AMAFIL R$ 3,78 R$ 378,00

30 100

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS -
pacote de 500 (quinhentas) gramas,  

grandes, amarelos, sem sal, embalada 
em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, , quantidade do produto e 

atender. Validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. De 

acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. 

FLORIANE R$ 2,10 R$ 210,00

31 100

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

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade 
mínima de 70 (setenta) dias a partir 
da data de entrega de acordo com a 

resolução 12/78 da CNPA. 

NORDESTE R$ 2,18 R$ 218,00
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Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

29 100

FARINHA DE MANDIOCA - pacote de 1 
(um) quilo, fina, branca, crua, 

embalada em pacotes plásticos, 
Transparentes, limpos, não violados, 

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

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 05 
(cinco) meses a partir da data de 

entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da CNNPA. 

AMAFIL R$ 3,78 R$ 378,00

30 100

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS -
pacote de 500 (quinhentas) gramas,  

grandes, amarelos, sem sal, embalada 
em pacotes plásticos, transparentes, 
limpos, não violados, resistentes. A 

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, , quantidade do produto e 

atender. Validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. De 

acordo com a resolução 12/78 da 
CNNPA. 

FLORIANE R$ 2,10 R$ 210,00

31 100

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

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto. O 

produto deverá apresentar validade 
mínima de 70 (setenta) dias a partir 
da data de entrega de acordo com a 

resolução 12/78 da CNPA. 

NORDESTE R$ 2,18 R$ 218,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

32 150

CREME DE LEITE - embalagem com 
peso aproximado de 300 (trezentos) 

gramas, origem animal, embalado em 
lata ou tetrapack, limpa, isenta de 

ferrugem, não amassada, não 
estufada, resistente. A embalagem 

deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do 
lote, quantidade do produto. Atender 

as exigências do Ministério da 
Agricultura e DIPOA, conforme 

Portaria 369 de 04/09/1997 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e 

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

data de entrega. 

ITALAC R$ 1,59 R$ 238,50

33 150

ERVILHA EM CONSERVA - embalagem 
com peso aproximado de 200 

(trezentos) gramas, reidratada, em 
conservam acondicionada em 

recipiente de folha de flandres, 
íntegro, resistente, vedado 

hermeticamente e limpo, contendo 
200g de peso liquido drenado. A 

deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 

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

da data de entrega. 

QUERO R$ 1,37 R$ 205,50

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

34 150

LEITE CONDENSADO _ Obtido pela 
desidratação do leite, adicionado de 

sacarose ou glicose, embalado em lata 
limpas, isenta de ferrugem, não 

amassada, não estufada, resistente, 
que garanta a integridade do produto. 

A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Atender 

as exigências do Ministério da 
Agricultura e DIPOA, conforme 

Portaria 369 de 04/09/1997 e do 
Regulamento da Inspeção Industrial e 

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

400g. 

MARAJOARA R$ 2,45 R$ 367,50

35 100

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

indesejáveis - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, 

apresentando vedação adequada. 
Embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, Deverá apresentar validade 

mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. com registro no 

ministério da agricultura, SIF/DIPOA 
Embalagem de 500grs. 

COAMO R$ 3,19 R$ 319,00

36 200

MILHO VERDE EM CONSERVA _ 
Acondicionado em recipiente de folha 

de flandres, íntegro, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. A

embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, data de validade, quantidade do 
produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. Kg. Registro no MS. de 

acordo com a NTA 31 (Decreto 
12.486/78); Com peso liquido drenado 

de 200g. 

QUERO R$ 1,45 R$ 290,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

37 50

VINAGRE - ácido acético obtido 
mediante a fermentação acética de 

soluções aquosas de álcool procedente 
principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e 

envasado para a distribuição no 
comércio em geral. Com acidez de 

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

500ml. 

CHEMIN R$ 1,45 R$ 72,50

38 25

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL 
LÍQUIDO - a base de aspartame, não 
apresentar na composição xintol ou 

sorbitol ou frutose, frascos de 
polietileno atóxico. A embalagem 

deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 

informação nutricional, número de 
lote, quantidade do produto, número 

de registro. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Registro no 
ministério da saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a 
portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e 

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

ADOCYL R$ 2,44 R$ 61,00

39 50

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. 

ROYAL R$ 4,75 R$ 237,50
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Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

37 50

VINAGRE - ácido acético obtido 
mediante a fermentação acética de 

soluções aquosas de álcool procedente 
principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e 

envasado para a distribuição no 
comércio em geral. Com acidez de 

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

500ml. 

CHEMIN R$ 1,45 R$ 72,50

38 25

ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL 
LÍQUIDO - a base de aspartame, não 
apresentar na composição xintol ou 

sorbitol ou frutose, frascos de 
polietileno atóxico. A embalagem 

deverá conter externamente os dados 
de identificação e procedência, 

informação nutricional, número de 
lote, quantidade do produto, número 

de registro. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. Registro no 
ministério da saúde. Prazo de validade 
superior a 10 meses. De acordo com a 
portaria 38 de 13/01/98 da ANVISA e 

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

ADOCYL R$ 2,44 R$ 61,00

39 50

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. 

ROYAL R$ 4,75 R$ 237,50

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

40 300

GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS 
- com açúcar, aromatizante, podendo 
ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, 

íntegros e resistentes, acondicionados 
em caixas limpas, íntegras e 

resistentes. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

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

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

85grs. 

APTI R$ 0,75 R$ 225,00

41 100

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

de condimentos, substâncias
comestíveis e sem corantes, de 

consistência cremosa, amarelo claro, 
com cheiro e sabor próprio, isento de 

sujidades e seus ingredientes em 
perfeito estado de conservação, De 

acordo com a rdc n°276/2005. 
Acondicionada em embalagem de 

500g. 

PURITY R$ 2,95 R$ 295,00

42 100

ORÉGANO DESIDRATADO - constituído 
de folhas acompanhadas ou não de 

pequenas unidades florais, sãs, secas 
e limpas, acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e 

limpo A embalagem deverá conter
externamente os dados de 

identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade 
requisitante. De acordo com a rdc 
n°276/2005. Pacote com 150grs. 

DELA 
TORRE

R$ 3,65 R$ 365,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

40 300

GELATINA EM PÓ SABORES DIVERSOS 
- com açúcar, aromatizante, podendo 
ser adicionada de corantes naturais. 
Acondicionada em sacos plásticos, 

íntegros e resistentes, acondicionados 
em caixas limpas, íntegras e 

resistentes. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

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

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

85grs. 

APTI R$ 0,75 R$ 225,00

41 100

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

de condimentos, substâncias
comestíveis e sem corantes, de 

consistência cremosa, amarelo claro, 
com cheiro e sabor próprio, isento de 

sujidades e seus ingredientes em 
perfeito estado de conservação, De 

acordo com a rdc n°276/2005. 
Acondicionada em embalagem de 

500g. 

PURITY R$ 2,95 R$ 295,00

42 100

ORÉGANO DESIDRATADO - constituído 
de folhas acompanhadas ou não de 

pequenas unidades florais, sãs, secas 
e limpas, acondicionado em saco de 

polietileno, íntegro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e 

limpo A embalagem deverá conter
externamente os dados de 

identificação e procedência, número 
do lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade 
requisitante. De acordo com a rdc 
n°276/2005. Pacote com 150grs. 

DELA 
TORRE

R$ 3,65 R$ 365,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

43 200

ABOBRINHA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de 

polietileno transparente, de boa 
qualidade, tipo menina, tamanho e 

coloração uniformes isenta, materiais 
terrosos e umidade externa anormal, 

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

CNNPA. 

NATURA R$ 3,69 R$ 738,00

44 360

ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo 
crespa, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 

desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso e unidade externa 

anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes sujidades, parasitas e 

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

CNNPA. 

NATURA R$ 1,89 R$ 680,40

45 150

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

polietileno transparente, sem folhas, 
primeira, bulbos de tamanhos médios, 

uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, ternos sem corpos estranhos 
ou terra aderida à superfície de acordo 
com a Resolução n.º 12/78 da CNNPA. 

BELA VISTA R$ 4,25 R$ 637,50

46 360

CEBOLINHA - unidade (maço), folhas 
interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, 

turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, maço 

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

da CNNPA. 

BELA VISTA R$ 0,98 R$ 352,80

47 240

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. 

NATURA R$ 1,89 R$ 453,60

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

48 240

CHUCHU - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco plástico de 

polietileno transparente, de primeira, 
tamanho e colorações uniformes, 
livres de materiais terrosos, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com 

a Resolução n.º 12/78 da CNNPA. 

BELA VISTA R$ 2,35 R$ 564,00

49 360

MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de 
polietileno transparente, tipo 

branca/amarela, primeira, raízes 
grandes, no grau normal de evolução 
no tamanho, saber e cor própria da 
espécie, uniformes, frescas, sem 

casca, inteiras, sem ferimentos ou 
defeitos, não fibrosa, livres da maior 

parte possível de terra e corpos 
estranhos aderente à superfície 
externa e isentas de umidade de 

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

NATURA R$ 2,63 R$ 946,80

50 50

REPOLHO ROXO - unidade (cabeça) 
tamanho médio, primeira qualidade, 
cabeças fechadas, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas e com 
coloração uniforme. livres de terra nas 

folhas externas de acordo com a 
Resolução n.º 12/78 da CNNPA. 

BELA VISTA R$ 4,15 R$ 207,50

51 360

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

intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
maço com aproximadamente 300g 

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

BELA VISTA R$ 0,98 R$ 352,80

52 120

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. 

BELA VISTA R$ 9,70 R$ 1.164,00
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Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

48 240

CHUCHU - pacote de 1 (um) quilo, 
embalado em saco plástico de 

polietileno transparente, de primeira, 
tamanho e colorações uniformes, 
livres de materiais terrosos, sem 

danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com 

a Resolução n.º 12/78 da CNNPA. 

BELA VISTA R$ 2,35 R$ 564,00

49 360

MANDIOCA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de 
polietileno transparente, tipo 

branca/amarela, primeira, raízes 
grandes, no grau normal de evolução 
no tamanho, saber e cor própria da 
espécie, uniformes, frescas, sem 

casca, inteiras, sem ferimentos ou 
defeitos, não fibrosa, livres da maior 

parte possível de terra e corpos 
estranhos aderente à superfície 
externa e isentas de umidade de 

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

NATURA R$ 2,63 R$ 946,80

50 50

REPOLHO ROXO - unidade (cabeça) 
tamanho médio, primeira qualidade, 
cabeças fechadas, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas e com 
coloração uniforme. livres de terra nas 

folhas externas de acordo com a 
Resolução n.º 12/78 da CNNPA. 

BELA VISTA R$ 4,15 R$ 207,50

51 360

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

intactas, firmes e bem desenvolvidas, 
maço com aproximadamente 300g 

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

BELA VISTA R$ 0,98 R$ 352,80

52 120

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. 

BELA VISTA R$ 9,70 R$ 1.164,00

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

53 120

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. 

BELA VISTA R$ 3,99 R$ 478,80

54 800

PÃO TIPO FRANCÊS – quilo, formato 
fusiforme com adição de sal, composto 
de farinha de trigo especial, água, sal, 

e fermento químico.Deverão ser 
acondicionadas em sacos de 

polietileno atóxico, resistente e 
transparente de forma que o produto 

seja entregue íntegro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 

24 horas após entrega. 50grs 
(unidade). 

DIA DIA R$ 5,90 R$ 4.720,00

55 25

QUEIJO MUSSARELA – quilo, 1ª 
qualidade, a embalagem original deve 

ser a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número 

do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 

(trinta) dias a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

Fatiado em lâminas de 30g. 

ITALAC R$ 18,70 R$ 467,50

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

53 120

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. 

BELA VISTA R$ 3,99 R$ 478,80

54 800

PÃO TIPO FRANCÊS – quilo, formato 
fusiforme com adição de sal, composto 
de farinha de trigo especial, água, sal, 

e fermento químico.Deverão ser 
acondicionadas em sacos de 

polietileno atóxico, resistente e 
transparente de forma que o produto 

seja entregue íntegro. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 

24 horas após entrega. 50grs 
(unidade). 

DIA DIA R$ 5,90 R$ 4.720,00

55 25

QUEIJO MUSSARELA – quilo, 1ª 
qualidade, a embalagem original deve 

ser a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número 

do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 

(trinta) dias a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

Fatiado em lâminas de 30g. 

ITALAC R$ 18,70 R$ 467,50

Item Qtde Especificações Marca
Valor 

Unitário 
Registrado

Valor Total 
Registrado

56 25

PRESUNTO DE CARNE SUÍNA COZIDO 
- quilo, sem capa de gordura, fatiado 
no dia da entrega peça, a embalagem 

original deve ser a vácuo em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de 
identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de 
lote, quantidade do produto, número 

do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a 
partir da data de entrega. pesando 
aproximadamente fatias de 30g. 

FRIMESA R$ 18,65 R$ 466,25

57 250

LOMBO DE PORCO - quilo, congelado, 
limpo, embalado individualmente em 

plástico transparente e atóxico, 
acondicionado em caixas lacradas, 

limpas, secas, não violadas, 
resistentes, que garantam a 

integridade do produto até o momento 
do consumo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de 
lote, data de validade, quantidade do 

produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. O 
produto deverá apresentar validade 

mínima de 30 dias a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

RIBEIRÃO R$ 12,90 R$ 3.225,00

58 240

RÚCULA: produtos sãos, limpos e de 
boa qualidade, sem defeitos, com 

folhas verdes, sem traços de 
descoloração e turgescência, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. (unidade 

- pés). 

BELA VISTA R$ 1,88 R$ 451,20

VALOR TOTAL REGISTRADO PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2013 É DE R$ 68.357,15 

(sessenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos)

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de junho de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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TERMO DE CONVÊNIO Nº 25/2013/PMC/ASSOCIAÇÃO CASA 
BETEL DE CIANORTE

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-
28, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100. TOMADORA: 
ASSOCIAÇÃO CASA BETEL DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 02.252.874/0001-61, com sede 
à Guararapes nº 390. OBJETO: Co-financiamento de ações conjuntas 
voltadas à manutenção e o atendimento de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade bem como suas famílias. VALOR: O Muni-
cípio repassará à Entidade, recursos financeiros como Subvenção Social, 
no montante de R$ 3.000,00 (Três mil reais) que serão disponibilizados 
em 04 (quatro) parcelas mensais. DOTAÇÃO: 13.005.0824400262.093.3
.3.50.43.01.99 LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 3.870/2012 de 
27 de junho de 2012. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2013. DATA 
DA ASSINATURA: 03 de junho de 2013. PREFEITO MUNICIPAL: 
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3/SSP-PR e inscrito no 
CPF sob nº 258.569.019-91 e o PRESIDENTE: Senhor ANDERSON 
CLEYTON GOMES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 
nº 20.202.918/SSP-SP e CPF sob nº 884.680.549-68.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

1º. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 006/2013 – DISPENSA 
DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA N° 005/2013

Contratante: Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos 
Municipais de Cianorte – CAPSECI, CNPJ: 80.909.245/0001-75
Contratado: CONSTRUTORA NABHAN & CALDERONI LTDA, CNPJ: 
11.336.411/0001-79
Objeto: Reparo parcial de de 29 M2 (vinte e nove metros quadrados) de 
muro da Quadra 22-A, Zona 06, Contrato nº 006/2013, somando-se mais 
5,5 m2 nos mesmos terrenos de propriedade da Contratante, objeto do 
presente termo.
Valor do Contrato: R$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais).
Aditivo de Valor: R$ 868,62 (oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta 
e dois centavos).
Data da Assinatura do presente Termo Aditivo: 19/06/2013

Marcos Jose da Silva
Superintendente
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