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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Eletrônico nº 220/2016

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, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Re-
gistro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o Pronto Atendi-
mento Municipal. Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acor-
do com o que determina a legislação. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 15 de juLho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 222/2016

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, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Re-
gistro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de repa-
ros, manutenção e conservação das diversas instalações e setores administrados 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Julho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 805/2016 - 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 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A, com sede 

na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Av. Senador Flavio Carvalho 
Guimarães, 2302, Bairro Boa Vista, CEP 87070-460, inscrita no CNPJ sob nº 
61.602.199/0278-27. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 87/2016.
OBJETO: Aquisição de Recargas de Gás - GLP, para atendimento de Secretarias 
e Órgãos da Administração Municipal (COM RESERVA DE COTA), para a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e para o Corpo de Bombeiros de 
Cianorte.
VALOR: O presente contrato é fi rmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
82.585,00 (Oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 828/2016 - 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 MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODU-
TOS ELETROELETRONICOS LTDA -ME, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Estoril, s/nº, quadra 44, lote 08, loteamento Lisboa,  Forquilhas, 
na cidade de São José, estado de Santa Catarina, CEP 88107-413, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 10.513.136/0001-59.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 170/2016.
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para cessão de uso da Associação 
Assistencial e Promocional Rainha da Paz através do Convênio nº 791096/2013.
VALOR: O presente contrato é fi rmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.489,80 (Um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de julho de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 837/2016 - LCT-PMC

PARTES:
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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 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE RU-
GBY, com sede à Rua Doutor Carvalho Chaves, 1072, CEP 80.220-010, Pa-
rolin, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº12.156.856/0001-30.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Ine-
xigibilidade nº 69/2016.
OBJETO: Contratação da Federação Paranaense de Rugby para a participação 
da equipe do Município de Cianorte nas competições oficiais realizadas no Es-
tado.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de julho de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 842/2016 - 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 FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA, com sede à Praça 
Mascarenhas de Moraes, 5051, Centro, CEP 87502-210, na cidade de Umuara-
ma, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.166.662/0001-97.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 148/2016.
OBJETO: Contratação de estagiários através de instituições de ensino ou agen-
tes de integração para o estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino 
médio (magistério e profissionalizante) e superior.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 259.812,00 
(duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e doze reais). O Percentual (%) 
ofertado como taxa de administração será de 3,1 % (três vírgula um por cento).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de julho de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 843/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani, 4095 A, 
Parque Industrial V, CEP 86.200-000, telefone (43) 3258-1806, na cidade de 
Ibiporã, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.499.940/0001-00.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 160/2016.
OBJETO: Aquisição de açúcar e sal para a produção de leite de soja para dis-
tribuição gratuita.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 11.246,00 
(Onze mil duzentos e quarenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de julho de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 857/2016 - 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 M. S. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Artur Bernardes, 96, 
CEP 87.200-013, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 05.087.058/0001-38.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 123/2016.
OBJETO: Contratação de horas técnicas de serviços elétricos térreos e aéreo e/
ou hidráulico, fora do horário de expediente e/ou finais de semana, nos casos 
de urgência e horas técnicas de serviços elétricos térreo e aéreo e/ou hidráulico 
em expediente normal, na área interna e externa do Centro de Eventos Carlos 

Yoshito Mori.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor certo e ajustado de R$ 
25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de julho de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 69/2016 - Proc. 336/2016

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou a empresa FEDERAÇÃO PARANA-
ENSE DE RUGBY, para a participação da equipe do Município de Cianorte nas 
competições oficiais realizadas no Estado, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de julho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

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 
169/2016, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 264/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo 
de merenda escolar.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: PROMISSE CO-
MÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP como 
vencedora dos itens 01-02 no valor total de R$ 27.430,00 (Vinte e sete mil qua-
trocentos e trinta reais); SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA – 
EPP como vencedora dos itens 03-04-05-07-08 no valor total de R$ 17.143,00 
(Dezessete mil cento e quarenta e três reais); e, LACTONORTE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA – EPP como vencedora do item 06 no 
valor total de R$ 78.210,00 (Setenta e oito mil duzentos e dez reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de julho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

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 
170/2016, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 266/2016, concernente a 
Aquisição de instrumentos musicais para cessão de uso da Associação Assisten-
cial e Promocional Rainha da Paz através do Convênio nº 791096/2013.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa MWV WEB SITE 
COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA -ME como 
vencedora do item único, no valor total de R$ 1.489,80 (Um mil quatrocentos e 
oitenta e nove reais e oitenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de julho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

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 
148/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 240/2016, concernente a 
Contratação de estagiários através de instituições de ensino ou agentes de in-
tegração para o estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino médio 
(magistério e profissionalizante) e superior.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa FUNDAÇÃO CAN-
DIDO GARCIA como vencedora do lote único no valor total estimado de R$ 
259.812,00 (duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e doze reais). O Per-
centual (%) ofertado como taxa de administração será de 3,1 % (três vírgula um 
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por cento).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de julho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E O SENHOR ANTONIO DE SOU-
ZA PEDROSO JUNIOR, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 19/2014.
LOCATÁRIO:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
LOCADOR:
Antonio de Souza Pedroso Junior, pessoa física, inscrita no CPF/MF sob o nº 
009.793.969-21, portador da Cédula de Identidade nº 8464860-4 SSP/PR, re-
sidente e domiciliado à Rua Manoel da Nóbrega, 184, apto 92, Município de 
Cianorte, Estado do Paraná.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de vigência em 12 meses, tendo início em 14/07/2016 e término em 13/07/2017, 
acrescentando ao contrato o valor de R$ 28.507,44 (vinte e oito mil, quinhentos 
e sete reais e quarenta e quatro centavos). O contrato passa a ter valor acumulado 
de R$ 84.014,88 (oitenta e quatro mil, quatorze reais e oitenta e oito centavos).
Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 
08.02.10.301.0007.2.048 – Manutenção de Postos de Saúde do Município – 
Fonte 303 – Despesa 2356.
08.04.10.304.0007.2.052 – Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde – 
Fonte 497 – Despesa 3111.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.

 Claudemir Romero Bongiorno                  Antonio de Souza Pedroso Junior
           Prefeito Municipal                                     LOCADOR
 LOCATÁRIO 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 199/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
Republicado por Incorreção 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 155/2016, homologado em 
23/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.174,88 (vinte e cinco mil e cento e setenta e quatro 
reais e oitenta e oito centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha 
para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Unid. Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) Marca 

1 Pct 35 

açúcar refinado de origem vegetal, constituido 
fundamentalmente por sacarose de cana-de-
açúcar, aspecto sólido amorfo e cor branca 

com grãos finos de não definidos, não deverá 
empedrar, a embalagem do produto deve 

conter registro da data de fabricação, peso e 
validade estampado no rótulo, embalagem 5 

kg. 

7,80 273,00 Alto alegre 

2 Pct 52 

arroz tipo 1, submetido a vapor sob pressão 
para facilitar e melhorar seu cozimento, a 

embalagem do produto deve conter registro da 
data de fabricação, peso e validade estampado 

no rótulo. embalagem 5kg. 

8,70 452,40 Ideal 

3 UN 25 

azeitona verde, embalagem de vidro contendo 
no rotulo a data de fabricacao, nao superior a 
03 meses, data de vencimento e inspecao do 
ministerio da agricultura. embalagem com 

500 gramas drenada. 

6,30 157,50 Zaeli 

4 UN 120 café torrado e moído, de primeira qualidade. 
embalagem com 500 gramas. 5,30 636,00 cianorte 

5 Cx. 40 

creme de leite - embalagem com peso 
aproximado de 300 (trezentos) gramas, origem 

animal, embalado em lata ou tetrapack, 
limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não 

estufada, resistente. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do 
produto. atender as exigências do ministério 

da agricultura e dipoa, conforme portaria 369 
de 04/09/1997 e do regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem 

animal. deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega.  

1,15 46,00 Italac 

6 Pte 42 

doce pastoso, diversos sabores, ingredientes: 
açucar, soro de leite, leite em pó integral, 
leite, amido modificado, gordura vegetal, 

corante de caramelo. estabilizante: citrato de 
sódio. redutor de acidez: bicarbonato de 

sódio. conservante: sorbato de potássio. não 
contém gluten. a embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, peso e 
validade estampado no rótulo. embalagem 

com 500 g. 

1,70 71,40 Ciafrios 

7 Lta 36 

ervilha em conserva - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, 

reidratada, em conservam acondicionada em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 200g de peso liquido drenado. a 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 

1,10 39,60 Lar 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 199/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
Republicado por Incorreção 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 155/2016, homologado em 
23/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 25.174,88 (vinte e cinco mil e cento e setenta e quatro 
reais e oitenta e oito centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha 
para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Unid. Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) Marca 

1 Pct 35 

açúcar refinado de origem vegetal, constituido 
fundamentalmente por sacarose de cana-de-
açúcar, aspecto sólido amorfo e cor branca 

com grãos finos de não definidos, não deverá 
empedrar, a embalagem do produto deve 

conter registro da data de fabricação, peso e 
validade estampado no rótulo, embalagem 5 

kg. 

7,80 273,00 Alto alegre 

2 Pct 52 

arroz tipo 1, submetido a vapor sob pressão 
para facilitar e melhorar seu cozimento, a 

embalagem do produto deve conter registro da 
data de fabricação, peso e validade estampado 

no rótulo. embalagem 5kg. 

8,70 452,40 Ideal 

3 UN 25 

azeitona verde, embalagem de vidro contendo 
no rotulo a data de fabricacao, nao superior a 
03 meses, data de vencimento e inspecao do 
ministerio da agricultura. embalagem com 

500 gramas drenada. 

6,30 157,50 Zaeli 

4 UN 120 café torrado e moído, de primeira qualidade. 
embalagem com 500 gramas. 5,30 636,00 cianorte 

5 Cx. 40 

creme de leite - embalagem com peso 
aproximado de 300 (trezentos) gramas, origem 

animal, embalado em lata ou tetrapack, 
limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não 

estufada, resistente. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do 
produto. atender as exigências do ministério 

da agricultura e dipoa, conforme portaria 369 
de 04/09/1997 e do regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem 

animal. deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega.  

1,15 46,00 Italac 

6 Pte 42 

doce pastoso, diversos sabores, ingredientes: 
açucar, soro de leite, leite em pó integral, 
leite, amido modificado, gordura vegetal, 

corante de caramelo. estabilizante: citrato de 
sódio. redutor de acidez: bicarbonato de 

sódio. conservante: sorbato de potássio. não 
contém gluten. a embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, peso e 
validade estampado no rótulo. embalagem 

com 500 g. 

1,70 71,40 Ciafrios 

7 Lta 36 

ervilha em conserva - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, 

reidratada, em conservam acondicionada em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 200g de peso liquido drenado. a 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 

1,10 39,60 Lar 

informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega.  

8 Lta 125 

extrato de tomate preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

semente, tolerância de 1% de açúcar e de 5% 
de cloreto de sódio, isento de fermentação e 

não indicar processamento defeituoso, 
embalagem contendo registro de data de 

fabricação, peso e validade estampados no 
rótulo, embalagem com 350 g. 

1,00 125,00 ciafrios 

9 Pct 20 

farinha de rosca tipo marrocos, embalagem 
contendo registro de data de fabricação, peso 
e validade estampado no rótulo, embalagem 

contendo 1kg. 

3,30 66,00 Zaeli 

10 Pct 12 

farinha de trigo especial sem fermento, 
embalada em sacos limpos, não violados, 
resistentes, contendo em sua embalagem 

dados de identificação, procedencia, 
informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto. validade mínima de 
70 (setenta dias) a partir da data de entrega 
de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

embalagem 5kg. 

7,80 93,60 Coamo 

11 UN 150 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento 
de sujeiras 3,50 525,00 Leduan 

12 Pct 20 

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, obtido 
de grãos sadios, coloração homogênea, 
ausência de matéria estranha e odores 

estranhos, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, 

data de fabricação máxima de 30 dias.  

1,00 20,00 Katuay 

13 Pct 230 

macarrão espaguete - pacote de 500g, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), farinha de trigo comum enriquecida 

com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e 

cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa 

qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa, livre de matéria 
terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais 

e vegetais, embalagem primária sacos de 
polietileno atóxico, resistentes, 

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

1,15 264,50 Todeschini 

14 Pte 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com ovos 
e óleo vegetal, com adição de condimentos, 
substâncias comestíveis e sem corantes, de 
consistência cremosa, amarelo claro, com 

cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e 
seus ingredientes em perfeito estado de 

conservação, de acordo com a rdc 
n°276/2005. acondicionada em embalagem 

de 500g.  

1,65 66,00 purity 

15 Pte 32 

margarina - com 80% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 

número de lote, deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega. com registro no ministério da 
agricultura, sif/dipoa. embalagem de 500grs.  

2,40 76,80 Coamo 

16 Lta 48 

milho verde em conserva _ acondicionado em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. a 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. kg. registro no ms. 
de acordo com a nta 31 (decreto 12.486/78); 

com peso liquido drenado de 200g.  

1,10 52,80 Lar 

17 UN 140 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 
embalagem com 900ml.  2,60 364,00 Cocamar 

18 Pct 12 
sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - 

pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-
umectante, auui, conforme legislação vigente.  

0,75 9,00 União 

19 UN 78 

suco, pacote de 01 quilo, em po, para 
preparar 10 litros de suco. embalagem 

contendo instrucoes de preparo, datas de 
fabricacao e vencimento, sendo o primeiro 

menor que 02 meses. diversos sabores. 

3,40 265,20 Piko 

20 Pct 64 

tempero completo contendo em sua 
composição: sal, cebola, alho, cebolinha, 

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. não 

contém glutem. a embalagem do produto deve 
conter registro de data de fabricação, peso e 

validade impressos no rótulo. embalagem 300 
gramas. 

0,75 48,00 Ciafrios 

21 Frc 22 

vinagre - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de 

álcool procedente principalmente de matérias 
agrícolas. padronizado, refiltrado, 

pasteurizado e envasado para a distribuição 
no comércio em geral. com acidez de 4,15%. 

embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências. e sem adição de 

açúcares. de acordo com a rdc n°276/2005. 
embalagem 500ml.  

0,90 19,80 Castelo 

22 Kg 45 

presunto de carne suína cozido - quilo, sem 
capa de gordura, fatiado no dia da entrega 

peça, a embalagem original deve ser a vácuo 
em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do 

consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 
de inspeção do sif. deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega. pesando aproximadamente fatias de 

30g.  

22,40 1.008,00 Frimesa 

23 Kg 45 

queijo mussarela - quilo, 1ª qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade 

do produto até o momento do consumo, 
acondicionado em caixas lacradas. a 

embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 

de inspeção do sif. o produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias 

a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. fatiado em lâminas de 30g.  

17,30 778,50 oceanica 

24 UN 360 

refrigerante contendo em sua composição: 
água gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato 

de noz de cola, cafeína, corante caramelo, 
aroma natural do extrato da fruta, 

composição a cada 200ml: 79 a 85 kcal(4%), 
registro no ministério da agricultura, sem 
adição de alcool, embalagem de 2 litros. a 
embalagem deve conter no rótulo o local e 
origem do produto e data de fabricação. 

2,25 810,00 Nova schin 

25 Cx. 380 

leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e 

reembalados em caixa de papelão com 12 
unidades. composição mínima por litro: valor 

energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, 
proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a embalagem 
deve conter o registro no ministério da saúde, 
local de origem, peso, data de embalagem e 

validade do produto. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 
validade. transportado em veículo refrigerado 

ou caixas de isopor conforme legislação 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 
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18 Pct 12 
sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - 

pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-
umectante, auui, conforme legislação vigente.  

0,75 9,00 União 

19 UN 78 

suco, pacote de 01 quilo, em po, para 
preparar 10 litros de suco. embalagem 

contendo instrucoes de preparo, datas de 
fabricacao e vencimento, sendo o primeiro 

menor que 02 meses. diversos sabores. 

3,40 265,20 Piko 

20 Pct 64 

tempero completo contendo em sua 
composição: sal, cebola, alho, cebolinha, 

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. não 

contém glutem. a embalagem do produto deve 
conter registro de data de fabricação, peso e 

validade impressos no rótulo. embalagem 300 
gramas. 

0,75 48,00 Ciafrios 

21 Frc 22 

vinagre - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de 

álcool procedente principalmente de matérias 
agrícolas. padronizado, refiltrado, 

pasteurizado e envasado para a distribuição 
no comércio em geral. com acidez de 4,15%. 

embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências. e sem adição de 

açúcares. de acordo com a rdc n°276/2005. 
embalagem 500ml.  

0,90 19,80 Castelo 

22 Kg 45 

presunto de carne suína cozido - quilo, sem 
capa de gordura, fatiado no dia da entrega 

peça, a embalagem original deve ser a vácuo 
em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do 

consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 
de inspeção do sif. deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega. pesando aproximadamente fatias de 

30g.  

22,40 1.008,00 Frimesa 

23 Kg 45 

queijo mussarela - quilo, 1ª qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco 

plástico transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a integridade 

do produto até o momento do consumo, 
acondicionado em caixas lacradas. a 

embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 

de inspeção do sif. o produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias 

a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. fatiado em lâminas de 30g.  

17,30 778,50 oceanica 

24 UN 360 

refrigerante contendo em sua composição: 
água gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato 

de noz de cola, cafeína, corante caramelo, 
aroma natural do extrato da fruta, 

composição a cada 200ml: 79 a 85 kcal(4%), 
registro no ministério da agricultura, sem 
adição de alcool, embalagem de 2 litros. a 
embalagem deve conter no rótulo o local e 
origem do produto e data de fabricação. 

2,25 810,00 Nova schin 

25 Cx. 380 

leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e 

reembalados em caixa de papelão com 12 
unidades. composição mínima por litro: valor 

energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, 
proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a embalagem 
deve conter o registro no ministério da saúde, 
local de origem, peso, data de embalagem e 

validade do produto. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 
validade. transportado em veículo refrigerado 

ou caixas de isopor conforme legislação 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 

vigente, a carne não deverá estar congelada. 

28 Kg 160 

carne bovina coxão mole, cortada em bife com 
peso aproximado de 150 gr., entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

16,80 2.688,00 Cezar 
carnes 

29 Kg 120 

carne bovina contra filé, entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

21,60 2.592,00 Cezar 
carnes 

30 Kg 90 

carne bovina posta vermelha, entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

18,20 1.638,00 Cezar 
carnes 

31 Kg 240 

coxa e sobrecoxa de frango - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 

contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 
validade, transportada em veículo refrigerado 

ou caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

5,79 1.389,60 Avenorte 

32 Kg 125 

carne suína bisteca, produto de qualidade, 
entregues em embalagens que contenham 
especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou caixas 

de isopor conforme legislação vigente, não 
podendo estar congelada. 

10,50 1.312,50 Cezar 
carnes 

33 Kg 40 

pernil suíno com osso, entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

9,90 396,00 Cezar 
carnes 

34 Kg 35 

salsicha tipo viena apresentando sabor 
acentuado de defumação e condimentos 

característicos das salsichas típicas da cidade 
de viena na áustria. não podendo ser 

enlatadas., entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 

validade, conforme legislação vigente. 

4,40 154,00 copacol 

35 Kg 30 

linguiça defumada produzida com carne 
suína selecionada além de condimentos e 

temperos especiais para o processo de 
defumação, entregues em embalagens que 

contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 

validade, conforme legislação vigente. 

13,95 418,50 Frimesa 

36 Kg 20 

bacon defumado de barriga suína, contendo 
em sua composição: água, sal, conservador: 
nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de 
sódio, não deve conter glúten, entregues em 
mantas de 3 kg, embalagens que contenham 
especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade, 
conforme legislação vigente. 

18,20 364,00 Frimesa 

37 Kg 60 

filé de pescada congelada - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 

contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem, data de 

validade, a carne não pode estar amolecida ou 
com acúmulo de líquidos na embalagem, além 

disso, não deve apresentar extremidades 
secas ou amareladas, transportada em veículo 

refrigerado ou caixas de isopor conforme 
legislação vigente, devendo estar congelada. 

15,90 954,00 Oceânica 

38 UN 960 

água mineral, não gasosa, oriunda de fonte 
hipotermal que apresente laudo de análise do 
órgão competente, entregues em embalagens 

de 500ml tipo pet. a embalagem deverá conter 
especificado o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade. 

0,58 556,80 Cristal 

39 UN 28 

abacaxi tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, 
manchas anormais, batidas ou rachaduras, 
exsudação e ataque de insetos, sendo que as 

folhas da coroa devem estar verdes e 
erguidas. 

3,30 92,40 Bela vista 

40 Mç 32 

acelga - produto com textura crocante e sabor 
doce com folhas verdes e de cores vivas sem 

escurecimentos ou amarelamentos, sem 
buracos, hastes frescas em maços de no 

mínimo 400 gr. 

4,00 128,00 Bela vista 

41 UN 60 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, 
livre de resíduos de fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

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

1,29 77,40 Bela vista 

42 Pct 10 

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

classificação/características gerais 
constituídas de alho de ótima qualidade, sem 
defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 

deverão apresentar coloração e tamanho 
uniforme e típica da variedade, os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 
17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99.  

11,60 116,00 Rei do alho 

43 Kg 120 

banana caturra - produto com bom aspecto e 
aroma característico, casca bem amarela de 

aspecto firme e sem partes moles ou 
machucadas. com maturação média. 

1,85 222,00 Bela vista 

44 Kg 32 

batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

fresca, compacta e firme, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos fisicos 

oriundos do manuseio e transporte, devendo 
ser bem desenvolvida, de colheita recente. 

1,79 57,28 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, embalada 
em saco plástico de polietileno transparente, 
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos 

médios, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 
brócolis - produto com cabeças de coloração 

verde escura, firmes, compactas, com 
granulação fina e sem sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
graúda, isenta de enfermidades, sujidades, 

parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

cenoura -  pacote de 1 quilo, embalados em 
sacos de polietileno transparente tamanho 

médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica que afete a sua aparência, não 
serão permitidos rachaduras, perfurações e 
cortes e deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 

10/03/99. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, brilhantes, 

firmes e sem áreas escuras e sem folhas 
murchas, sendo que as folhas externas devem 
apresentar coloração verde mais escuro que 

as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas de 
cor branca ou creme, sem manchas escuras, 

pois ao contrário demonstram estarem 
queimadas ou com fungos, se envolvidas 

pelas folhas, estas devem estar verdes e sem 

3,90 175,50 Bela vista 

39 UN 28 

abacaxi tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, 
manchas anormais, batidas ou rachaduras, 
exsudação e ataque de insetos, sendo que as 

folhas da coroa devem estar verdes e 
erguidas. 

3,30 92,40 Bela vista 

40 Mç 32 

acelga - produto com textura crocante e sabor 
doce com folhas verdes e de cores vivas sem 

escurecimentos ou amarelamentos, sem 
buracos, hastes frescas em maços de no 

mínimo 400 gr. 

4,00 128,00 Bela vista 

41 UN 60 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, 
livre de resíduos de fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

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

1,29 77,40 Bela vista 

42 Pct 10 

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

classificação/características gerais 
constituídas de alho de ótima qualidade, sem 
defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 

deverão apresentar coloração e tamanho 
uniforme e típica da variedade, os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 
17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99.  

11,60 116,00 Rei do alho 

43 Kg 120 

banana caturra - produto com bom aspecto e 
aroma característico, casca bem amarela de 

aspecto firme e sem partes moles ou 
machucadas. com maturação média. 

1,85 222,00 Bela vista 

44 Kg 32 

batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

fresca, compacta e firme, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos fisicos 

oriundos do manuseio e transporte, devendo 
ser bem desenvolvida, de colheita recente. 

1,79 57,28 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, embalada 
em saco plástico de polietileno transparente, 
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos 

médios, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 
brócolis - produto com cabeças de coloração 

verde escura, firmes, compactas, com 
granulação fina e sem sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
graúda, isenta de enfermidades, sujidades, 

parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

cenoura -  pacote de 1 quilo, embalados em 
sacos de polietileno transparente tamanho 

médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica que afete a sua aparência, não 
serão permitidos rachaduras, perfurações e 
cortes e deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 

10/03/99. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, brilhantes, 

firmes e sem áreas escuras e sem folhas 
murchas, sendo que as folhas externas devem 
apresentar coloração verde mais escuro que 

as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas de 
cor branca ou creme, sem manchas escuras, 

pois ao contrário demonstram estarem 
queimadas ou com fungos, se envolvidas 

pelas folhas, estas devem estar verdes e sem 

3,90 175,50 Bela vista 

sinais de estarem murchas. 

52 Kg 280 

laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão dos 

dedos, de coloração de acordo com a 
variedade. 

0,98 274,40 Bela vista 

53 Kg 80 

maçã nacional - produto de coloração viva, 
firme e pesada em relação ao tamanho, de 

casca lisa, sem depressões ou machucados, 
tamanho médio de primeira qualidade. 

3,70 296,00 Bela vista 

54 Kg 60 

mamão comercial - produto sem manchas, 
flacidez, exsudação ou lesões; tamanho médio 
e grau médio de amadurecimento, tonalidade 

amarelo alaranjado e exalando um suave 
aroma característico. 

2,70 162,00 Bela vista 

55 Kg 90 
melancia - produto com casca firme, lustrosa 
e sem manchas escuras, deve ser pesada em 

relação ao volume. 
1,10 99,00 Bela vista 

56 Dz 150 

ovos branco - de galinha, grande e isento 
sujidades, fungos e substancias tóxicas, 

acondicionados em embalagem apropriada, 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade. 

3,50 525,00 Bela vista 

57 Kg 18 

pimentão verde - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos físicos e 

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

norma técnica de alimentação.  

2,30 41,40 Bela vista 

58 UN 75 

repolho extra - unidade (cabeça), sem defeitos 
que afetem sua aparência, embalados em 

sacos de polietileno transparente, a unidade 
deverá estar limpa, sem folhas velhas, ou 

seja, a cabeça deverá estar com suas folhas 
firmes na formação, deverá ser bem formado, 
sem defeitos, com folhas verdes claras sem 

traços de descoloração turgescente, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas, deverão 

apresentar coloração e tamanho uniforme e 
típica da variedade, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 

da portaria cvs 006/99 de 10/03/99.  

2,70 202,50 Bela vista 

59 Mç 50 

rúcula: produtos sãos, limpos e de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração e turgescência, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
(unidade - pés).  

2,10 105,00 Bela vista 

60 Kg 90 

tomate  santa cruz -   de médio 
amadurecimento, firme, íntegro, sem 

manchas, batidas e esfolões, coloração 
uniforme, entregues em caixas de madeira ou 

plastico. 

3,00 270,00 Bela vista 

61 Kg 35 

uva itália - de cachos bem cheios, com bagas 
firmes e lisas de cor e tamanho apropriados 

para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem 

estar livres de manchas. 

5,50 192,50 Bela vista 

62 Kg 40 vagem comprida - produto deve ser firme de 
pontas verdes e sem machucados. 8,95 358,00 Bela vista 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 230/2016 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 Eletrônico sob nº 169/2016, homologado em 
12/07/2016. 
Valor Homologado: R$ 27.430,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e trinta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de merenda escolar. 
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 200 UN 

fórmula para alergia a proteína do leite de vaca sem lactose lata 
de 400g. fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes destinada à necessidades dietoterápicas específicas, 

hipoalergênica, à base de proteína 100% extensamente 
hidrolisada de soro do leite com tcm, (dha docosahexaenóico e 
ara - araquidônico) e nucleotídeos. isento de lactose, sacarose, 

frutose e glúten. apresenta baixa osmolaridade, ótima 
tolerabilidade e aceitação. 

PREGOMIN 
PEPTI 

DANONE 

R$ 
113,80 

R$ 
22.760,00 

2 100 Kg 

fórmula infantil sem lactose. lata de 0,400grs. formula infantil 
para intolerância a lactose, carboidrato (100% maltodextrina), 
isento de lactose, enriquecido com nucleotídeos, lcpufas, dha, 

ara, ácido linoleico e ácido alfa linoleico. 

APTAMIL SL 
DANONE R$ 46,70 R$ 

4.670,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 231/2016 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 Eletrônico sob nº 169/2016, homologado em 
12/07/2016. 
Valor Homologado: R$ 17.143,00 (Dezessete mil cento e quarenta e três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de merenda escolar. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 1.000 UN 

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

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

dias. 

KATUAI 3,39 3.390,00 

4 200 Kg 

polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo 
limites físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade % 
p/p: máxima de 14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas % 
p/p: máximo de 0,5,acidez expressa ml. naoh n/100g % ,p/p: 

máxima de 5,0. 

ANIL 5,89 1.178,00 

5 800 Lt 

leite sem lactose: 01 litro, contendo em sua composição: leite 
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, 
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, sem 
glutem, valor energético não reduzido. embalagem tetra pak de 

01 litro. 

LIDER 4,80 3.840,00 
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este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 169/2016, homologado em 
12/07/2016. 
Valor Homologado: R$ 27.430,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e trinta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de merenda escolar. 
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 200 UN 

fórmula para alergia a proteína do leite de vaca sem lactose lata 
de 400g. fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 
lactentes destinada à necessidades dietoterápicas específicas, 

hipoalergênica, à base de proteína 100% extensamente 
hidrolisada de soro do leite com tcm, (dha docosahexaenóico e 
ara - araquidônico) e nucleotídeos. isento de lactose, sacarose, 

frutose e glúten. apresenta baixa osmolaridade, ótima 
tolerabilidade e aceitação. 

PREGOMIN 
PEPTI 

DANONE 

R$ 
113,80 

R$ 
22.760,00 

2 100 Kg 

fórmula infantil sem lactose. lata de 0,400grs. formula infantil 
para intolerância a lactose, carboidrato (100% maltodextrina), 
isento de lactose, enriquecido com nucleotídeos, lcpufas, dha, 

ara, ácido linoleico e ácido alfa linoleico. 

APTAMIL SL 
DANONE R$ 46,70 R$ 

4.670,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 231/2016 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 Eletrônico sob nº 169/2016, homologado em 
12/07/2016. 
Valor Homologado: R$ 17.143,00 (Dezessete mil cento e quarenta e três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo de merenda escolar. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 1.000 UN 

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

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

dias. 

KATUAI 3,39 3.390,00 

4 200 Kg 

polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo 
limites físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade % 
p/p: máxima de 14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas % 
p/p: máximo de 0,5,acidez expressa ml. naoh n/100g % ,p/p: 

máxima de 5,0. 

ANIL 5,89 1.178,00 

5 800 Lt 

leite sem lactose: 01 litro, contendo em sua composição: leite 
semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citrato de sódio, 
trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio, sem 
glutem, valor energético não reduzido. embalagem tetra pak de 

01 litro. 

LIDER 4,80 3.840,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 500 UN 
pacote de 0,500 grs de aveia em flocos finos. ingredientes: aveia 
laminada em flocos finos, rico em fibras funcionais, proteínas e 

ferro. embalagem plástica. 
YOKE 9,49 4.745,00 

8 500 UN 
chá mate com limão. embalagem de 250g. ingredientes: folhas de 
mate tostado (llex paraguariensis st. hil), cascas de limão-doce 

(citrus limonium risso) e aromatizante. 

CHÁ 
MATTE 

DEMILLE 
7,98 3.990,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de julho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 417/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 293/2015, homologado em 
20/10/2015. 
Valor Homologado: R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de Buffet (Coffe Break) para as reuniões do Projeto Técnico 
Social do Residencial Manoel Ruiz em São Lourenço.  
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações Valor Unitário Valor Total 

1 3.700 

serviço de buffet constituído por: - 4 tipos de salgado (bolinha de 
queijo, risoles de carne ou de presunto e mussarela, coxinha de 

frango ou carne e quibe; - 2 tipos de bolo (cenoura com cobertura 
de chocolate e formigueiro); 2 tipos de torta salgada (frango e 
carne) - 1 tipo de suco natural (laranja ou abacaxi); e - café e 
leite. a responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a 

serem utilizados nos encontros e a entrega dos mesmos será da 
empresa contratada. 

R$ 10,00 R$ 37.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de outubro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 418/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 295/2015, homologado em 
20/10/2015. 
Valor Homologado: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de Buffet (Coffe Break) para as atividades inerentes ao Programa 
ACESSUAS.  
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações Valor Unitário Valor Total 

1 540 

serviço de buffet constituído por: - 3 tipos de salgado assado 
(esfirra de carne, empada de frango, enrolado de presunto e 
mussarela) e 3 tipos de salgado frito (pastel de carne, quibe, 

coxinha de frango); - 2 tipos de bolo (chocolate com cobertura de 
brigadeiro e bolo branco com cobertura de mousse de limão); - 1 
tipo de suco natural (laranja ou abacaxi); e - café e chá-mate. a 

responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem 
utilizados nos encontros e a entrega dos mesmos será da 

empresa contratada. 

R$ 10,00 R$ 5.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de outubro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 419/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2015, homologado em 
20/10/2015. 
Valor Homologado: R$ 1.734,00 (Um mil setecentos e trinta e quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para confecção 
de materiais gráficos para o programa Acessuas e Acepeti com recurso federal.  
Empresa: GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações Valor Unitário Valor Total 

1 5.000 folders. 20x20 cm, 4x4 cores, tinta escala em couche liso brilho 
115g. dobrado. com arte frente e verso e material incluso. R$ 0,10 R$ 500,00 

3 1.000 confecção de cartaz 30x46, papel couche 115g - 4x0 cores - 
material incluso R$ 0,39 R$ 390,00 

4 10.550 etiquetas – adesivos. 5,5 x 5,5 cm, 4x0 cores, tinta escala em 
adesivo brilho 100g. corte/vinco. com arte e material incluso. R$ 0,08 R$ 844,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de outubro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 420/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2015, homologado em 
20/10/2015. 

Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações Valor Unitário Valor Total 

1 540 

serviço de buffet constituído por: - 3 tipos de salgado assado 
(esfirra de carne, empada de frango, enrolado de presunto e 
mussarela) e 3 tipos de salgado frito (pastel de carne, quibe, 

coxinha de frango); - 2 tipos de bolo (chocolate com cobertura de 
brigadeiro e bolo branco com cobertura de mousse de limão); - 1 
tipo de suco natural (laranja ou abacaxi); e - café e chá-mate. a 

responsabilidade pelo material, alimentos, bebidas a serem 
utilizados nos encontros e a entrega dos mesmos será da 

empresa contratada. 

R$ 10,00 R$ 5.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de outubro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 419/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2015, homologado em 
20/10/2015. 
Valor Homologado: R$ 1.734,00 (Um mil setecentos e trinta e quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para confecção 
de materiais gráficos para o programa Acessuas e Acepeti com recurso federal.  
Empresa: GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações Valor Unitário Valor Total 

1 5.000 folders. 20x20 cm, 4x4 cores, tinta escala em couche liso brilho 
115g. dobrado. com arte frente e verso e material incluso. R$ 0,10 R$ 500,00 

3 1.000 confecção de cartaz 30x46, papel couche 115g - 4x0 cores - 
material incluso R$ 0,39 R$ 390,00 

4 10.550 etiquetas – adesivos. 5,5 x 5,5 cm, 4x0 cores, tinta escala em 
adesivo brilho 100g. corte/vinco. com arte e material incluso. R$ 0,08 R$ 844,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de outubro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 420/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 297/2015, homologado em 
20/10/2015. 
Valor Homologado: R$ 14.396,00 (Quatorze mil trezentos e noventa e seis 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para confecção 
de materiais gráficos para o programa Acessuas e Acepeti com recurso federal.  
Empresa: GRÁFICA E EDITORA LIDER LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações Valor Unitário Valor Total 

2 1.000 

cadernos - 40x1. capa e contra: 20x13,5cm, 4x0 cores, tinta 
escala em couche liso brilho 350g. 1 via 9x13 cm, 1x0 cor, tinta 

preta em iff-set 75g. chapa ctp. com espiral, corte/vinco. com arte 
e material incluso. 

R$ 2,30 R$ 2.300,00 

5 6.400 

revistas – (arte) dois modelos: viva o trabalho e saiba tudo sobre o 
trabalho infantil ambas de ziraldo. capa: 21 x 28.2 cm, 4x4 cores, 

tinta escala em couche liso brilho 250 g. miolo: 28 págs, 21x14 
cm, 4 cores, tinta escala em couche liso brilho 250g. dobrado 

(capa), grampeado.  

R$ 1,89 R$ 12.096,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de outubro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 421/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 307/2015, homologado em 
21/10/2015. 
Valor Homologado: R$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a prestação 
de serviços visando o transporte dos atletas que representam o Município de 
Cianorte em competições regionais, estaduais e nacionais.  
Empresa: NUNES & SOUZA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 15.000 

prestação de serviços de transporte de passageiros por quilometro, com veículo do tipo micro 
ônibus , com no mínimo de 24 lugares, poltronas reclináveis e ar condicionado. o veículo deve 
possuir obrigatoriamente seguro contra riscos e acidentes, registro no der - paraná e na antt, 
deverá estar em bom estado de conservação; a empresa deverá cuidar pela limpeza interna e 
externa do veículo; a empresa deverá assegurar socorro imediato, ou substituição do veículo 

em caso de acidente ou defeito mecânico e os motoristas deverão estar uniformizados, possuir 
habilitação pertinente ao veículo que estarão conduzindo e ter bons antecedentes. 

R$ 2,38 R$ 
35.700,00 

3 10.000 

prestação de serviços de transporte de passageiros por quilometro, com veículo do tipo ônibus 
convencional, com no mínimo de 46 lugares, poltronas reclináveis e banheiro. o veículo deve 
possuir obrigatoriamente seguro contra riscos e acidentes, registro no der - paraná e na antt, 
deverá estar em bom estado de conservação; a empresa deverá cuidar pela limpeza interna e 
externa do veículo; a empresa deverá assegurar socorro imediato, ou substituição do veículo 

em caso de acidente ou defeito mecânico e os motoristas deverão estar uniformizados, possuir 
habilitação pertinente ao veículo que estarão conduzindo e ter bons antecedentes. 

R$ 3,83 R$ 
38.300,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de outubro de 2015. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 Div. 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  27 
de Julho 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 ADMINISTRATIVO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
JEFERSON GUEDES DE OLIVEIRA   14º 

 
 

 
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) 
Certificado de Reservista (fotocópia) Comprovante de Residência 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

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

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa do Cartório de Protestos Cédula de Identidade 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 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

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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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) 
Certificado de Reservista (fotocópia) Comprovante de Residência 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

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

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa do Cartório de Protestos Cédula de Identidade 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 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

 

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. 

 
   
 
   

 
 

 

Cianorte, 18 de Julho de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 831/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de 
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de feve-
reiro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em 
concurso público, EDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de EDUCADOR INFANTIL- 40 HORAS, no Regime 
Estatutário da Lei nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 18 de julho 
de 2016, percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, da tabela de 
vencimentos constante do Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013, do 
Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Julho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 70/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
CONSIDERANDO a Portaria nº 19/2015 que nomeou o Conselho Municipal de 
Assistência Social para o biênio 2015/2017;
CONSIDERANDO o Ofício 007/2016 do Conselho informando sobre a neces-
sidade de substituir membros do mesmo;
R E S O L V E
Art. 1º. Destituir do Conselho Municipal de Assistência Social a Sra. Juliana de 
Fática Carandina (titular), nomeada como conselheira representante da Secreta-
ria Municipal de Bem Estar Social.
Art. 2o. Nomear, em substituição à conselheira referida no artigo 1º desta Por-
taria, como conselheira titular, a Sra. Josiane Pereira da Silva para compor o 
Conselho Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 19/2015.
Art. 3º. Destituir do Conselho Municipal de Assistência Social a Sra. Claudia 
Nunes Veloso Marchini (titular), nomeada como conselheira representante da 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social. 
Art. 4o. Nomear, em substituição à conselheira referida no artigo 3º desta Porta-
ria, como conselheira titular, a Sra. Ana Claudia Francisco Ruiz de Araújo para 
compor o Conselho Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 19/2015.
Art. 5º. Destituir do Conselho Municipal de Assistência Social a Sra. Neide da 
Silva Ferreira (titular), nomeada como conselheira representante das Instituições 
de Atendimento da Política de Assistência Social Básica.
Art. 6o. Nomear, em substituição à conselheira referida no artigo 5º desta Por-
taria, como conselheira titular, a Sra. Mayara Silva de Castro para compor o 
Conselho Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 19/2015.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de julho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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Editado por

Câmara de Vereadores
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/16

Ficam os Senhores Vereadores convocados para uma Sessão Solene comemora-
tiva ao Dia Municipal do Pioneiro Cianortense, a ser realizada no dia 19 de julho 
de 2016, às 19h30, na Associação Comercial e Empresarial de Cianorte.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 15 de julho 
de 2016.

 


