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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 089/16

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.696/15, 
de 15 de dezembro de 2015, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
41.020,00 (quarenta e um mil e vinte reais), para reforço das seguintes dotações 
do orçamento vigente:
13.03.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ (Fonte 000)................R$20.000,00
13.06.0824400192.105. Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento So-
cial
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)...................................R$20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ (Fonte 822)..................R$1.020,00
 Total................................................................................R$41.020,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes de:
I.Transferência voluntária do Governo Federal conforme Termo de Convênio 
Padrão - TTS - Programa Minha Casa, Minha Vida - Res. Manoel Ruiz (Fonte 
822)....................................................................................................R$1.020,00
II. Cancelamento parcial, em igual importância, das seguintes dotações 
do orçamento vigente:  
 13.03.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)...................................R$20.000,00
13.03.0824400192.094. Manutenção da Estação de Ofício
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – PJ (Fonte 000).................R$20.000,00
 Total................................................................................R$41.020,00
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 071/2016

Prorrogação de prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 27 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando à Contratação 
de empresa para prestação e serviços de roçada em áreas institucionais, praças, 
canteiro central, e áreas de prática desportiva (COM RESERVA DE COTAS).
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados, alterações e demais condições 
estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licita-
coes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 123/2016

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 23 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de horas 
técnicas de serviços elétricos térreos e aéreo e/ou hidráulico, na área interna e 
externa do Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 172/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 24 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e 
equipamentos de proteção individual para os funcionários da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 173/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 23 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Aquisição de móveis planejados para as farmácias 
das unidades de saúde do Setor VIII e São Lourenço.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 174/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas 
do dia 24 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de livros para a Biblioteca Pública 
Municipal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 175/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 22 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Aquisição de cadeiras giratórias executiva com 
braço digitador, poltronas presidente giratória com braço cromado injetado e 
purificadores de água em inox com filtro.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 21/2016 – Processo 243/2016

O Prefeito do MUNICÍPIO DE CIANORTE, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, torna público que contratou com os SRs.: Abramo Peroco 
Neto, Adelino Aparecido Terezan, Adnailson Canuto Cordeiro, Adir Jun Ishii, 
Alan Sérgio de Lima, Antonio Anibal de Oliveira, Antonio Ribeiro de Souza, 
Anísio Delgado Bernabé, Aparecido de Oliveira Sá, Bleny Scamardi Junior,  
Bruno José Monteiro,  Clayton Faria, Deusdedite Aleixo da Silva, Dolivaldo 
Belini, Elias Casagrande, Elizabete Aparecida Zacarone Bovi, Firmino de Oli-
veira Sá, Gilberto Rosa, Gildo Catapan, Gilmar da Silva,  Ivo Catapan, Ivonete 
Sacoman Cassidori, José Augusto de Oliveira, José Braga de Jesus, José Carlos 
Terezan, José Salvador Litrinta, Laércio Briekowiec de Oliveira, Loiza Marques 
dos Reis, Luciano Francisco de Lima, Lucilene Volpato de Oliveira Niz, Mar-
cos Rogério Scamardi, Osmar Buda, Pedro Américo de Oliveira, Pedro José de 
Lima, Reinaldo de Souza Chaves, Roberto Buda, Rodrigo Belini, Rodrigo da 
Silva Oliveira, Roseli Ribeiro, Serzio Henrique dos Santos, Sidney Aparecido de 
Oliveira Sá, Silas Casagrande, Tarcisio Gonçalves Pires, Valdir Vagetti, Vander-
ley Martins Zubioli, Vanildo Rodrigues Terezan, Venicio Muchelin, Victor Bru-
no Vieira Scamardi, Walter Bonau, Wilian Vagetti Horcese; para aquisição de 
gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e/ou empreendedores 
Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da merenda escolar, de-
vidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 01/2016; mediante DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, caput da Lei Federal 
n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 166/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 111/2016, homologado em 
02/06/2016.
Valor Homologado: R$ 9.440,00 (Nove mil quatrocentos e quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de açúcar, canecas em alumínio 
e porta filtro para café para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 02 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 175/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 124/2016, homologado em 
06/06/2016.
Valor Homologado: R$ 100.600,00 (Cem mil e seiscentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de buffet (coffee break) e marmitex para diversos seminários, cursos e 
formações da SMEC – COM RESERVA DE COTA.
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total  

1 800 Pct 

açúcar cristal, branco, de 1ª qualidade, pacote com 5kg, 
acondicionado em embalagem plástica, identificação de lote e 
validade na embalagem, prazo de validade correspondente a 

75% do prazo de fabricação. pacote. 

SUPER 
SUCAR R$ 11,80 R$ 

9.440,00 

 

 
 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 7.500 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de coffee 
break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de salgado frito; 1 
tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de suco artificial; café; chá-
mate.  a responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados 
nos encontros e a entrega dos mesmos será da empresa contratada, bem como 

a organização do espaço para servir os alimentos. 

R$ 9,95 
R$ 

74.625,00 

2* 2.500 UN 

serviço de buffet por pessoa, devendo ser realizado o fornecimento de coffee 
break constituído por: 3 tipos de salgado assado e 3 tipos de salgado frito; 1 
tipo de sanduiche natural; 2 tipos de bolo; 1 tipo de suco artificial; café; chá-
mate.  a responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem utilizados 
nos encontros e a entrega dos mesmos será da empresa contratada, bem como 

a organização do espaço para servir os alimentos. (reservado cota) 

R$ 9,95 
R$ 

24.875,00 

3 100 UN 
unidades de marmitex tamanho "g", (contendo: arroz, feijão, macarrão, salada, 

03 (três) tipos de carne e 01 (uma) panqueca). 
R$ 11,00 

R$ 
1.100,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 176/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 128/2016, homologado em 
06/06/2016.
Valor Homologado: R$ 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à  Contratação de empresa para prestação de 
serviço de Buffet para a Secretaria de Bem Estar Social.
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 627/2016-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 DEUSDEDITE ALEIXO DA SILVA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Igapira – São Lou-
renço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identida-
de nº 1.585.094-9 SSP/PR e CPF n.º 387.471.209-59.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,03 (Um mil setecentos e quarenta e nove reais e três centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 628/2016-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 JOSÉ CARLOS TEREZAN, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Igapira – São Lourenço, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.924.872 SSP/PR e CPF n.º 548.308.779-87.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.750,14 (Um mil setecentos e cinquenta reais e quatorze centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 629/2016-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 ABRAMO PEROCO NETO, pessoa física de direito, 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário  

Valor Total  

1 1500 
refeições, buffet self service, valor por pessoa. a empresa deverá ceder o local. 

(conforme termo de referencia anexo ao processo). 
R$ 45,60 

R$ 
68.400,00 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 1 519 Kg 
batata doce - sem lesões, aparência natural, fresca, 

deverão ser procedentes de espécimes vegetais 
genuínos e sãos, pacote de 1 quilo. 

R$ 3,37 R$ 1.749,03 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 2 378 Kg quilos de inhame, sem lesões, aparência natural e 
fresca, tamanho médio a grande. R$ 4,63 R$ 1.750,14 

 

brasileiro casado, residente e domiciliado no Lote 500 B Gleba Patrimônio Cia-
norte, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identida-
de nº 732.395 e CPF n.º 127.384.339-87.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.748,70 (Um mil setecentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 630/2016-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 ADELINO APARECIDO TEREZAN, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Ambú Lote 495 
– Gleba São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da 
cédula de identidade nº 1.742.451, e CPF n.º 387.549.249-87.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.740,96 (Um mil setecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 631/2016-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 JOSÉ BRAGA DE JESUS, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Vidigal Lote 500, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
7.923.528 SSP/PR e CPF n.º 842.698.128-34.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.250,75 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 3 522 Kg quilos de cará, sem lesões, aparência natural e 
fresca, tamanho médio a grande. R$ 3,35 R$ 1.748,70 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 4 1.488 Kg 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta e, suas condições 

deverão ser de acordo com a norma técnica de alimentação. 

R$ 1,17 R$ 
1.740,96 

 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 5 503 Kg 

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. 

R$ 3,48 R$ 
1.750,44 

1 26 439 Kg 

quilos de caqui: tamanho médio, cor normal de caqui maduro, curtido, 
aparência viçosa e saudável, ser frescos, aroma e cor da espécie e 

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

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

R$ 3,99 R$ 
1.751,61 

1 36 670 Kg 

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

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

R$ 2,61 R$ 
1.748,70 
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 632/2016-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 LUCILENE VOLPATO DE OLIVEIRA NIZ, pessoa 
física de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Vidi-
gal Lote 99-A, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 6.107.278-0 SSP/PR e CPF n.º 026.000.959-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.215,00 (Dezenove mil duzentos e quinze reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 633/2016-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 APARECIDO DE OLIVEIRA SÁ, pessoa física de di-
reito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Taboão lote 220 A, 
município de Cianorte, estado do Paraná,  portador da cédula de identidade nº 
4596849-9 SSP/PR e CPF n.º 737.284.899-72.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.753,05 (Um mil setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 635/2016-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 SERZIO HENRIQUE DOS SANTOS, pessoa física de 
direito, brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada para Terra Boa, lote 
136, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade 
nº 1.490.579 SSP/SP e CPF n.º 301.347.229-49.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,26 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

 
 
 
 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor Unitário Valor total 
1 6 3.500 UN unidade pão doce, com aproximadamente 500grs. 5,49 19.215,00 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 7 435 UN 

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. 

R$ 4,03 R$ 
1.753,05 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 9 587 Kg 

quilos de abobrinha, tamanho médio, cor verde, aparência viçosa,  
tamanho médio a grande, madura, aparência saudável e suas condições 

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

R$ 2,98 R$ 
1.749,26 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 636/2016-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 JOSÉ SALVADOR LITRINTA, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada BR 323 Km 70 Lote B-14 
e 15, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade 
nº 1.279.804 SSP/PR, e CPF n.º 240.310.979-72.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.746,36 (um mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 638/2016-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 ANTONIO ANIBAL DE OLIVEIRA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Jequitiba lote 619, 
Gleba São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cé-
dula de identidade nº 6.462.521-7 SSP/PR e CPF n.º 004.200.619-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,15 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 639/2016-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 BLENY SCAMARDI JUNIOR, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Pirai – Lote 728, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 8.162.294-9 
SSP/PR e CPF n.º 026.100.959-10.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 21/2016.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.750,76 (um mil setecentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 10 882 Kg 

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

conformação uniforme, em condições adequadas para consumo, bem 
desenvolvidas com polpa intacta e firme e suas condições deverão estar 

de acordo com as normas técnicas de alimentação. 

R$ 1,98 R$ 
1.746,36 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 12 585 Kg 

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. 

R$ 2,99 R$ 
1.749,15 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 13 506 UN 

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. 

R$ 3,46 R$ 
1.750,76 



Órgão Oficial Nº 0790                        Quinta-feira, 09 de Junho de 2016                                      Pág. 

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

5
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO 641/2016-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 ANÍSIO DELGADO BERNABÉ, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Vidigal, Lote 
500-A, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 1.169.829-8 SSP/PR e CPF n.º 203.915.019-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,93 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos).  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 642/2016-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 BRUNO JOSÉ MONTEIRO, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Vila Rural Amanhecer, distrito de 
São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 9.637.640-5 SSP/PR e CPF n.º 073.464.759-09. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 15 641 Mç maços de rúcula, com no mínimo 0,500  kg cada, tamanho médio a grande, cor verde e viçosa, 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. R$ 2,73 R$ 

1.749,93 

preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.747,98 (um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 647/2016-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 PEDRO AMÉRICO DE OLIVEIRA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Fubá, Lote 173, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
1.924.935 SSP/PR e CPF n.º 327.925.579-15. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.497,21 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 16 702 Kg 
quilos de mandioca, tamanho médio/grande, cor e conformação normal, frescos, limpos e sem 
casca, embaladas em sacos plásticos transparentes. os produtos deverão estar em conformidade 

com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 
R$ 2,49 R$ 

1.747,98 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 21 581 Kg quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições deverão estar de 
acordo com a norma técnica de alimentação. R$ 3,01 R$ 

1.748,81 

1 32 705 Mç 

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

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

6/99, de 10/03/99. 

R$ 2,48 R$ 
1.748,40 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 648/2016-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 GILBERTO ROSA, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada PR 323 KM 82 Lote 732, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 3.107.222-0 
SSP/PR e CPF n.º 413.859.009-97. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,44 (Um mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 650/2016-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 FIRMINO DE OLIVEIRA SÁ, pessoa física de 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 22 568 Kg 

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. 

R$ 3,08 R$ 
1.749,44 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 648/2016-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 GILBERTO ROSA, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada PR 323 KM 82 Lote 732, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 3.107.222-0 
SSP/PR e CPF n.º 413.859.009-97. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,44 (Um mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro 
centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 650/2016-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 FIRMINO DE OLIVEIRA SÁ, pessoa física de 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 22 568 Kg 

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. 

R$ 3,08 R$ 
1.749,44 

direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Taboão, Lote 220, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
1.145.983 SSP/PR e CPF n.º 173.514.219-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.747,50 (Um mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 652/2016-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 ROSELI RIBEIRO, pessoa física de direito, brasileira 
casada, residente e domiciliada na Estrada Cristalina, Lote 315, município de 
Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 10.072.291-7 
SSP/PR e CPF n.º 063.278.259-58. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.749,48 (Um mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito 
centavos). 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 24 750 UN 

unidades de chicória: tamanho médio, cor verde, aparência viçosa e saudável, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, estar 
livre de enfermidades e insetos, não estar danificada por qualquer lesão de origem física ou 

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

R$ 2,33 R$ 
1.747,50 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 655/2016-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 ELIZABETE APARECIDA ZACARONE BOVI, 
pessoa física de direito, brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada 
São Tomé, Lote 17, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da 
cédula de identidade nº 8.495.678-3 SSP/PR e CPF n.º 031.541.459-66. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.608,00 (Dezenove mil seiscentos e oito reais). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 27 717 Kg 

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

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

R$ 2,44 R$ 
1.749,48 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 30 3.800 UN 

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

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

R$ 5,16 R$ 
19.608,00 
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 655/2016-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 ELIZABETE APARECIDA ZACARONE BOVI, 
pessoa física de direito, brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada 
São Tomé, Lote 17, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da 
cédula de identidade nº 8.495.678-3 SSP/PR e CPF n.º 031.541.459-66. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.608,00 (Dezenove mil seiscentos e oito reais). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 27 717 Kg 

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

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

R$ 2,44 R$ 
1.749,48 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 30 3.800 UN 

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

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

R$ 5,16 R$ 
19.608,00 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO 658/2016-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 RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Gleba São Lourenço, Lote 
619-620-621, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 8.287.285-0 SSP/PR e CPF n.º 036.973.339-84. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 659/2016-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 SILAS CASAGRANDE, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Cambuci, Lote 279, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
4.404.604-0 SSP/PR e CPF n.º 570.861.339-49. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 34 4.000 Kg quilos de tomate maduro, extra a, porte médio, firme intacto, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. R$ 4,98 R$ 

19.920,00 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais). 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 661/2016-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 IVO CATAPAN, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada Tabuã, Lote 228, município de 
Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 732.720 
SSP/PR e CPF n.º 203.738.729-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.751,20 (Um mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 35 4.000 Kg quilos de tomate maduro, extra a, porte médio, firme intacto, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. R$ 4,98 R$ 

19.920,00 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 38 440 Kg 

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

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

R$ 3,98 R$ 
1.751,20 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais). 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 661/2016-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 IVO CATAPAN, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada Tabuã, Lote 228, município de 
Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 732.720 
SSP/PR e CPF n.º 203.738.729-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.751,20 (Um mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 35 4.000 Kg quilos de tomate maduro, extra a, porte médio, firme intacto, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. R$ 4,98 R$ 

19.920,00 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 38 440 Kg 

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

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

R$ 3,98 R$ 
1.751,20 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 662/2016-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 VANILDO RODRIGUES TEREZAN, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Ambu – 
Distrito de São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador 
da cédula de identidade nº 8.006.445-4 SSP/PR e CPF n.º 029.949.359-88. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.250,32 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 664/2016-LCT-PMC 

PARTES: 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 40 220 Kg 
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.  

R$ 7,98 R$ 
1.755,60 

1 44 802 Mç 

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

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

R$ 2,18 R$ 
1.748,36 

1 46 924 Kg 
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. 
R$ 1,89 R$ 

1.746,36 

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 TARCISIO GONÇALVES PIRES, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na PR 323, Lote 732-D, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.757.971-8 SSP/PR e CPF n.º 163.391.189-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.743,76 (Um mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 665/2016-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 GILMAR DA SILVA, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Cristalina, Lote 315, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
9.657.370-7 SSP/PR e CPF n.º 062.531.779-31. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 42 1.228 Mç 
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. 
R$ 1,42 R$ 

1.743,76 
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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 TARCISIO GONÇALVES PIRES, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na PR 323, Lote 732-D, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.757.971-8 SSP/PR e CPF n.º 163.391.189-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.743,76 (Um mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 665/2016-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 GILMAR DA SILVA, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Cristalina, Lote 315, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
9.657.370-7 SSP/PR e CPF n.º 062.531.779-31. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 42 1.228 Mç 
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. 
R$ 1,42 R$ 

1.743,76 

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.743,76 (Um mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 667/2016-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 LOIZA MARQUES DOS REIS, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Velha para 
Tuneiras, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 8.464.859-0 SSP/PR e CPF n.º 049.431.629-24. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.747,62 (Um mil setecentos e quarenta e sete reais sessenta e dois centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 43 1.228 Mç 

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. 

R$ 1,42 R$ 
1.743,76 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 49 798 Kg 
quilos de mexerica frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e mecânico 

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

R$ 2,19 R$ 
1.747,62 

 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 669/2016-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, ADIR JUN ISHII, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada PR 323, Lote 290 Gleba São 
Januário, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 4.259.415-6 SSP/PR e CPF n.º 602.059.549-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
1.751,49 (Um mil setecentos e cinquenta e um reais quarenta e nove centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 670/2016-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 ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Terra Boa, lote 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 52 351 Kg 
uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de cor e tamanho apropriados para 
a variedade, as frutas não devem se desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de 

manchas. 
R$ 4,99 R$ 

1.751,49 

136/137, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 499190 SSP/PR e CPF n.º 389.804.799-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
19.752,40 (Dezenove mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta 
centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 671/2016-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 PEDRO JOSÉ DE LIMA, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia, lote 256, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.585.673-0 SSP/PR e CPF n.º 482.516.319-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 54 760 Kg 

quilos de filé de tilápia congelada - produto deverá ser de primeira qualidade, genuíno, 
congelado, acondicionado internamente em sacos plásticos lacrados, incolor, o produto deve ser 

registrado no órgão competente do ministério da agricultura, as embalagens devem estar 
íntegras, limpas, não devendo estar em contato com embalagens não sanitárias (jornais, papelão 
papel reciclado, plástico reciclado), a data de fabricação e validade do produto deverá estar em 

local visível na embalagem, assim como seu peso drenado, validade mínima de 06 meses, a 
temperatura do produto no momento da entrega não poderá ser superior a -18.ºc, embalagem de 

01 quilo. 

R$ 25,99 R$ 
19.752,40 

136/137, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 499190 SSP/PR e CPF n.º 389.804.799-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
19.752,40 (Dezenove mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta 
centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 671/2016-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 PEDRO JOSÉ DE LIMA, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia, lote 256, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.585.673-0 SSP/PR e CPF n.º 482.516.319-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 54 760 Kg 

quilos de filé de tilápia congelada - produto deverá ser de primeira qualidade, genuíno, 
congelado, acondicionado internamente em sacos plásticos lacrados, incolor, o produto deve ser 

registrado no órgão competente do ministério da agricultura, as embalagens devem estar 
íntegras, limpas, não devendo estar em contato com embalagens não sanitárias (jornais, papelão 
papel reciclado, plástico reciclado), a data de fabricação e validade do produto deverá estar em 

local visível na embalagem, assim como seu peso drenado, validade mínima de 06 meses, a 
temperatura do produto no momento da entrega não poderá ser superior a -18.ºc, embalagem de 

01 quilo. 

R$ 25,99 R$ 
19.752,40 

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
18.585,00 (Dezoito mil quinhentos e oitenta e cinco reais). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 675/2016-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 JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, pessoa física de 
direito, brasileiro solteiro, residente e domiciliado na Estrada Imbituva, Lote 
585-A, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 1.252.620-2 SSP/PR e CPF n.º 287.347.939-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
19.900,00 (Dezenove mil e novecentos reais). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 55 4.500 Dz 

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. 

R$ 4,13 R$ 
18.585,00 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor total 

1 59 10.000 Lt leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, acondicionado em embalagem 
plástica de 1ª qualidade, o produto deverá ter validade não inferior a 03 (três) dias. R$ 1,99 R$ 

19.900,00 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO 676/2016-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 ADNAILSON CANUTO CORDEIRO, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada São Januário, 
Lote 249, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 8.361.896-5 SSP/PR e CPF n.º 855.702.734-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
1.750,98 (Um mil setecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos).  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N º 701/2016 - 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 CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA - ME, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida 
Goiás 1150 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3019-5050, inscrita no CNPJ 
sob nº 08.611.669/0001-21.  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 60 462 Kg 
melão - kg, tamanho grande, viçoso e saudável, cor amarela, com polpa firme e intacta, livres de 
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio e 

suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 
R$ 3,79 R$ 

1.750,98 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO 676/2016-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 ADNAILSON CANUTO CORDEIRO, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada São Januário, 
Lote 249, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 8.361.896-5 SSP/PR e CPF n.º 855.702.734-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o 
preparo da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento 
Público nº 01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
1.750,98 (Um mil setecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos).  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N º 701/2016 - 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 CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA - ME, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida 
Goiás 1150 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3019-5050, inscrita no CNPJ 
sob nº 08.611.669/0001-21.  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 60 462 Kg 
melão - kg, tamanho grande, viçoso e saudável, cor amarela, com polpa firme e intacta, livres de 
enfermidades, defeitos graves, sem danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio e 

suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 
R$ 3,79 R$ 

1.750,98 

FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
Pregão Presencial nº 91/2016. 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças, acessórios e horas 
técnicas para manutenção de equipamentos de informática da Prefeitura 
Municipal de Cianorte. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
21.558,50 (Vinte e um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 
centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.  
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2016.   

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 705/2016 - 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 USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Industrial, 1441, Par-
que Industrial I, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP 87.507-020, 
telefone (44) 3639-2610, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.927.935/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 67/2016.
OBJETO: Aquisição de massa asfáltica PMFD, tambor de emulsão RL1-C para 
realização de tapa buracos em ruas e avenidas do município e distritos (COM 
RESERVA DE COTAS).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
149.736,00 (Cento e quarenta e nove mil setecentos e trinta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 707/2016 - 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 SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 08/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de horas de serviços com 
escavadeira hidráulica visando à manutenção e conservação de estradas rurais 
(COM RESERVA DE COTAS).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 

37.248,00 (Trinta e sete mil duzentos e quarenta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 708/2016 - 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 SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 79/2016.
OBJETO: Contratação de horas de serviços com escavadeira hidráulica, pá 
carregadeira, motoniveladora e rolo compactador para serviços extraordinários 
(COM RESERVA DE COTA).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
41.202,00 (Quarenta e um mil duzentos e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 709/2016 - 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 SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 25/2016.
OBJETO: Contratação de horas de serviço com trator esteira; caminhão pran-
cha; retroescavadeira; minicarregadeira; pá carregadeira e motoniveladora para 
a manutenção e conservação de estradas rurais e obras públicas (COM RESER-
VA DE COTA).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 710/2016 - 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 I J INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SA-
NITÁRIAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Solimões 496, CEP 87.209-068, telefone (44) 9938-3621, na cidade de Cianorte, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.722.588/0001-76. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 25/2016.
OBJETO: Contratação de horas de serviço com trator esteira; caminhão pran-
cha; retroescavadeira; minicarregadeira; pá carregadeira e motoniveladora para 
a manutenção e conservação de estradas rurais e obras públicas (COM RESER-
VA DE COTA).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de junho 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 
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que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
111/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 188/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de açúcar, canecas em alumínio e porta 
filtro para café para uso da Secretaria Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa A G ROSSATO - DIS-
TRIBUIDORA - ME como vencedora do item 01 no valor total de R$ 9.440,00 
(Nove mil quatrocentos e quarenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Junho 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 
124/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 203/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços 
de buffet (coffee break) e marmitex para diversos seminários, cursos e forma-
ções da SMEC – COM RESERVA DE COTA.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa M F ANDRIAN & CIA 
LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 100.600,00 
(Cem mil e seiscentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho 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 
128/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 207/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à  Contratação de empresa para prestação de serviço 
de Buffet para a Secretaria de Bem Estar Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa M F ANDRIAN & 
CIA LTDA - ME como vencedora do item único no valor total de R$ 68.400,00 
(Sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

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 realizado em 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro 
de 2013.
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 abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 22 
de Junho de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ALINE AMANDA RIBEIRO    17º
MARIA ZELIA FERREIRA PIETRAROIA   18º

Cianorte, 09 de Junho de 2016.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

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 realizado em 
08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 18 de Agosto 
de 2015.
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 abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 22 
de Junho de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: PSICÓLOGO
NOME      CLASSIFICAÇÃO 
LAIS AMANDA DA SILVA    15º

Cianorte, 09 de Junho de 2016.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

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 realizado em 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro 
de 2013.
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 abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 22 
de Junho de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS II
NOME     CLASSIFICAÇÃO 

Div. de Recursos Humanos

 
 

 
 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo); 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
 

 

 

 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (fotocopia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo) 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
 

 
 

 
 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo); 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
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MARIA APARECIDA FERREIRA ALVES   183º
CREUZA DE FÁTIMA DOS SANTOS   184º
ROSILEI FELIX DE OLIVEIRA    185º
ELIANE LOPES FERNANDES    186º
LUCILENE BARROSO DE MORAES   187º

Cianorte, 09 de Junho de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO 
Contratantes: Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Cianorte – CAPSECI e A. Cezar e Cia Ltda – CNPJ 00.348.432/0001-
98, localizada na Av. Goiás nº 1265 - Cianorte/PR, CEP 87.210-018.
Objeto: Manutenção do veículo prisma MAXX, FLEX, 2009/2010, prata, da 
CAPSECI, conforme Dispensa de licitação nº 010/2016.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
posteriores alterações.
Dotação Orçamentária: - 01.001.04.122.0003.2001 – Manutenção da Superin-
tendência da CAPSECI / Materiais de Consumo / Combustíveis e lubrificantes 
automotivos – 3.3.90.30.01.99 – Outros combustíveis e lubrificantes automo-
tivos
- 01.001.04.122.0003.2001 - Manutenção da Superintendência da CAPSECI / 
Materiais de Consumo / Material para manutenção de veículos – 3.3.90.30.39.05 
– Lonas e pastilhas de freio
- 01.001.04.122.0003.2001 - Manutenção da Superintendência da CAPSECI / 
Materiais de Consumo / Material para manutenção de veículos – 3.3.90.30.39.99 
– Outros materiais para manutenção de veículos
- 01.001.04.122.0003.2001 - Manutenção da Superintendência da CAPSECI / 
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica / Manutenção e conservação de 
veículos – 3.3.90.39.19.04 – Serviços gerais de mecânica veicular
Valor: R$ 2.526,00 (dois, quinhentos e vinte e seis reais).
Prazo de Vigência: 01/06/2016 a 31/12/2016
Data da Assinatura: 01/06/2016.
Signatários: Diego Faciroli Ferreira/Superintendente da CAPSECI e A. Cezar 
e Cia Ltda.

 

 
 

 
 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo) 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
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