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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 181/2016

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de diagnostico da situação do trabalho infan-
til no Município de Cianorte. Credenciamento até as 11:00 horas do dia 27 de 
Junho de 2016 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 14:00 horas do dia 27 de Junho de 2016; a abertura da sessão pública às 
15:00 horas do dia 27 de Junho de 2016. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações 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 dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 09 de junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 182/2016

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para aquisição de reagente DPD líquido para Divisão de Prevenção à Saúde. 
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 24 de Junho de 2016 através do site 
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9:00 horas do dia 24 de 
Junho de 2016; a abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 24 de Junho 
de 2016. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. 

Cianorte, em 09 de junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 176/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 28 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 contratação de empresa 
para prestação de serviços de pintura de quadras e ginásios de esporte do Mu-
nicípio de Cianorte.
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 diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 177/2016

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 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 para aquisição de embalagens 
para uso no serviço de farmácia e em programas da Vigilância Sanitária.
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 diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 178/2016
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 28 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 mudas de 
flores para manutenção e conservação de praças e jardins.
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 09 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 179/2016

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 15:30 horas do 
dia 28 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: Locação de dez cabines individuais com chuveiro 
para uso no Centro de Eventos durante as festividades em comemoração ao 63º 
aniversário de Cianorte.
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 09 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 634/2016-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 IVONETE SACOMAN CASSIDORI, pessoa física de 
direito, brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada Tabapuã Lote A-54 
F, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
17.060.875 SSP/SP e CPF n.º 094.492.278-37.
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$ 
1.749,56 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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 637/2016-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 ALAN SERGIO DE LIMA, pessoa física de direito, bra-
sileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia – Lote 256, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 9.894.620-9 
SSP/PR e CPF n.º 063.826.079-59.
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$ 
1.751,52 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta 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 640/2016-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 CLAYTON FARIA, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Gleba São Lourenço, Lote 208, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 6.659.454-8 
SSP/PR e CPF n.º 019.771.849-36.
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 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 646/2016-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 LAÉRCIO BRIEKOWIEC DE OLIVEIRA, pessoa fí-
sica de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aeroporto 
Lote 857-D, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 5.731.996-8 SSP/PR e CPF n.º 893.914.709-04.
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$ 
1.746,00 (um mil setecentos e quarenta e seis 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 649/2016-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 WILLIAN VAGETTI HORCESE, pessoa física de di-
reito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Rincão Lote 6 A, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
9.909.214-9 SSP/PR e CPF n.º 075.788.059-24.
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. 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 8 191 Kg 
quilos de morango, cor natural da fruta madura, tamanho médio a 

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

R$ 9,16 R$ 
1.749,56 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 11 492 UN 
unidades de acelga, cor verde não murcho nem queimado, tamanho 

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

R$ 3,56 R$ 
1.751,52 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 14 750 Kg 

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

alimentação. 

R$ 2,33 R$ 
1.747,50 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor Unitário Valor total 
1 20 900 Kg quilos de abobora paulista. R$ 1,94 R$ 1.746,00 
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.494,86 (Três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis cen-
tavos).

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 651/2016-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 OSMAR BUDA, pessoa física de direito, brasileiro ca-
sado, residente e domiciliado na Estrada para Terra Boa, Lote 400, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 5.536.557-1 
SSP/PR e CPF n.º 673.230.909-97.
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$ 
1.752,14 (Um mil setecentos e cinquenta e dois 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 660/2016-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 SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA SÁ, pessoa físi-
ca de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Tabuão, Lote 
220, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade 
nº 7.023.203-0 SSP/PR, e CPF n.º 017.409.879-00.
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$ 
1.753,57 (Um mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centa-
vos).

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 663/2016-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 VALDIR VAGETTI, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada Rincão, Lote 08, município de Cia-

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 23 1.015 Kg 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e 

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

R$ 1,72 R$ 
1.745,80 

1 47 711 Kg 

quilos de limão rosa, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de 
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e 

coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e 
intacta, os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 

18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

R$ 2,46 R$ 
1.749,06 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 25 293 Dz 

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

lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

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

R$ 5,98 R$ 
1.752,14 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 37 329 Kg 

quiabo - pacote de 1 (um) quilo, embalado em saco plástico de polietileno 
transparente, liso, de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, sem 
dano físico ou mecânico oriundo do transporte (rachaduras e cortes) de 

acordo com a resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

R$ 5,33 R$ 
1.753,57 

norte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 6.221.635-2 SSP/
PR e CPF n.º 884.514.539-53.
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$ 
3.504,55 (três mil quinhentos e quatro reais e cinquenta 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 666/2016-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 VANDERLEY MARTINS ZUBIOLI, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Rodovia 082 Gleba Sutis 
Lote 407-A-R, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 6.936.773-9 SSP/PR,e CPF n.º 016.298.869-98.
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$ 
5.248,70 (Cinco mil duzentos 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 674/2016-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 RODRIGO BELINI, pessoa física de direito, brasi-
leiro casado, residente e domiciliado na Estrada Cianorte a Vidigal, Lote 23, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
10.025.812-9 SSP/PR e CPF n.º 061.574.359-50.
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 R$ 1.751,60 
(Um mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta 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 41 641 Kg 

quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem 
dano físico e mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

R$ 2,73 R$ 
1.749,93 

1 53 302 Kg 
quilos de maracujá azedo, devendo ser de primeira qualidade, sem 
danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições 

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 
R$ 5,81 R$ 

1.754,62 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 45 329 Kg 

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

uniforme, deverão ser bem desenvolvida e madura, isenta de 
enfermidades, isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem 

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

R$ 5,33 R$ 
1.753,57 

1 48 992 Kg 

quilos de manga: tamanho médio, cor normal de manga madura, 
aparência viçosa e saudável, ser frescos, estar livre de enfermidades, 

insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica que afete a sua aparência, deverão estar em 

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

R$ 1,76 R$ 
1.745,92 

1 50 597 Kg 
mamão formosa - firme, com grau de amadurecimento médio, sem pontos 

machucados ou murchos, escuros ou com bolor, cor característica, 
acondicionados em sacos plásticos de 1kg.  

R$ 2,93 R$ 
1.749,21 

 

 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 58 580 Kg 

cebola - pacote de 1 (um) quilo, embaladas em sacos de polietileno 
transparente, tamanho médio a grande, sem lesões, aparência natural, 
fresca, deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs 

006/99 de 10/03/99.  

R$ 3,02 R$ 
1.751,60 
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 682/2016-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 GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ezídio Baladelli, 374, 
Parque Industrial, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.207-048, 
telefone (44) 3629-1583, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.311.273/0001-19.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 43/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 
materiais gráficos para a Secretaria de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.473,60 (Onze mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 706/2016 - 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 J D BARRIM JUNIOR - CASCALHO - EIRE-
LI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa Sorte lote 
129 A, Gleba Ligeiro, CEP 87.200-970, telefone (44) 9914-1001/9987-3954, na 
cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.955.368/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 366/2015.
OBJETO: Aquisição de 25 mil m3 de cascalho bruto cortado para aplicação em 
estradas e vias urbanas de Cianorte, com “RESERVA DE COTA”.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
200.062,50 (Duzentos mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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