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PORTARIA Nº 74/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, com fun-
damento na Lei nº 8.666/93, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e
CONSIDERANDO o Ofício nº 29/2016 enviado pela Secretária Executiva dos 
Conselhos, informando a necessidade de substituição de representantes junto ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO a Portaria nº 25/2015 que nomeou o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para o biênio 2015/2017 e Portaria nº 
37/2016 que alterou alguns membros do Conselho;
R E S O L V E
Art. 1º. Destituir do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente a Sra. Roseane Camara Ruesga Del Rey (suplente), nomeado como 
conselheiro representante de órgãos não governamentais.
Art. 2o. Nomear, em substituição à conselheira referida no artigo 1º desta Porta-
ria, como conselheira suplente, a Sra. Suelen Ranucci Galhardo, para compor o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos nos termos da Portaria nº 25/2015.
Art. 3º. Destituir do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente a Sra. Jaqueline de Souza Viana (titular), nomeada como conselheira 
representante de órgãos não governamentais. 
Art. 4o. Nomear, em substituição à conselheira referida no artigo 3º desta Porta-
ria, como conselheira titular, a Sra. Maria Luiza Siqueira Ferreira, para compor 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos nos termos da Portaria nº 25/2015.
Art. 5º. Destituir do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente o Sr. Tony Alex dos Reis (suplente), nomeado como conselheiro represen-
tante de órgãos não governamentais. 
Art. 6o. Nomear, em substituição ao conselheiro referido no artigo 5º desta Por-
taria, como conselheira suplente, a Sra. Margareth Mota do Souza Oliveira para 
compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de seu antecessor, nos termos nos termos da Portaria nº 25/2015.
Art. 7º. Destituir do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente a Sra. Zitue Mukai (titular), nomeada como conselheira representante do 
Núcleo Regional de Educação. 
Art. 8º. Nomear, em substituição à conselheira referida no artigo 7º desta Por-
taria, como conselheira titular, a Sra. Terezinha Fátima Renostro Barbieri para 

Gabinete do Prefeito
compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos nos termos da Portaria nº 25/2015.
Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 4 de agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 73/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a necessidade de substituição de membro componente da Comis-
são instituída pela Portaria nº 72/2016;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear como membro da Comissão que promoverá o Processo Ad-
ministrativo instaurado pela Portaria nº 72/2016, o servidor Antônio Marques 
Júnior, em substituição à servidora Patrícia Angélica Vela.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Fica revogada disposição em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 4 de agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 004/2016

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 09:30 horas do 
dia 09 de Setembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento 
asfáltico no Município de Cianorte. Valor Máximo: R$ 1.962.092,69 (um milhão 
novecentos e sessenta e dois mil e noventa e dois reais e sessenta e nove centa-
vos). Prazo de execução: 06 (seis) meses. O Edital e seus respectivos modelos, 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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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 à Comissão de Licitações – Telefones 
44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 04 de Agosto de 
2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 280/2016

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 22 de Agosto de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de veículos para atender as ne-
cessidades das secretarias de Desenvolvimento, Agricultura, Bem Estar Social 
e Administração.
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 04 de Agosto de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 281/2016

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 23 de Agosto de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e 
contratação de serviços de alinhamento, balanceamento e conserto de pneus dos 
veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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 04 de Agosto de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Licitação nº 009/2016 – Tomada de Preços - Contratação de empresa para 
serviços de reparos em camada asfáltica, galerias e emissários de águas 

pluviais no Município de Cianorte-Pr
Recurso contra a decisão da Comissão Especial de Licitação que habilitou a 
empresa CONRADO DE MELO EIRELI-EPP .
Contrarrazões ao recurso impetrado pela empresa PAGLIA, SERRANO & CIA 
LTDA ME .
 Julgamento das Razões de Recurso e Contrarrazões com decisão de Conheci-
mento e Provimento das Razões de Recurso.
Parecer nº 1300/2016-PJ/CNE – pelo acolhimento do recurso apresentado.
Considerando o disposto no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual “A lici-
tação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia 
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processa-
da e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje-
tivo e dos que lhes são correlatos.”.
Considerando o disposto na decisão da Comissão de Licitação, folhas 367 e 368 
do processo licitatório 265/2016.
Considerando, que o Parecer Jurídico nº 1300/2016 da Procuradoria Jurídica do 
Município de Cianorte, opina pelo acolhimento do recurso;
DECIDO com fundamento nas normas editalícias, na Lei de Licitação nº 
8.666/93 pelo CONHECIMENTO do recurso, para no mérito, julgar-lhe PRO-
CEDENTE.
Providências necessárias pela Comissão de Licitações.
Cianorte/PR, 02 de agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito de Cianorte.

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 O Pregoeiro da Comissão de Licitação do Município de Cianorte, 
nomeado pela nº Portaria nº 48/2016, de 06 de maio de 2016, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:
NOTIFICAR
 A empresa J.P. DA SILVA - PLANTAS ME, participante da licita-
ção na modalidade de Pregão Presencial nº 231/2016, o qual tem por objeto a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, plantio de 
árvores e de orquídeas na arborização urbana do Município de Cianorte, para 
apresentação da documentação referente a declaração mencionada no item 6.1.3 
“b” deste Edital, com prazo de 3 dias úteis após a publicação deste. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Agosto de 2016.

Gilberto Yoshio Matuo
Pregoeiro Substituto

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 
177/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 274/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de embalagens para uso no serviço de 
farmácia e em programas da Vigilância Sanitária (caixas de isopor, sacos de 
papel e sacolas plásticas).
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa IRMÃOS ALVINO 
LTDA - ME como vencedora dos itens 03-04-06-08-09-10-11 no valor total de 
R$ 4.868,35 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco cen-
tavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 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 
184/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 283/2016, concernente ao 
Registro de Preços para Aquisição de caixas plásticas organizadoras para as Uni-
dades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: A P FERRAREZE 
COMERCIO - ME como vencedora dos itens 01-03-07-08-10 no valor total 
de R$ 27.123,30 (Vinte e sete mil cento e vinte e três reais e trinta centavos); 
SEGANTINI EMPREENDIMENTOS LTDA – ME como vencedora dos itens 
02-09 no valor total de R$ 7.032,00 (sete mil e trinta e dois reais); e, S. R. DU-
TRA – EPP como vencedora dos itens 04-06-11 no valor total de R$ 4.769,00 
(quatro mil setecentos e sessenta e nove reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 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 
197/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 300/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais hidráulicos para a manu-
tenção e conservação de instalações públicas e setores diversos administrados 
pela SMEC.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa ELETRO COMER-
CIAL CIANORTE LTDA - EPP como vencedora dos itens 01 ao 39 no valor 
total de R$ 35.515,30 (trinta e cinco mil quinhentos e quinze reais e trinta cen-
tavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 123/2016 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 65/2016, homologado em 
06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 67.100,00 (Sessenta e sete mil e cem reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de esfigmomanômetros e 
estetoscópios para uso nas Unidades de Saúde da Rede da Atenção Básica e no 
Pronto Atendimento do Município. 
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 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 
Valor 
Total 

1 100 UN 

esfigmomanômetro infantil, composto de manômetro 
mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em 

mmhg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada 
em lona de algodão, resistente, flexível e não elástico e 

se molda facilmente ao braço, manguito e pera 
fabricados sem emendas de subpeças, com borracha 

especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionado em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e aprovado pelo 

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

INFANTIL 

R$ 
67,00 

R$ 
6.700,00 

2 700 UN 

esfigmomanômetro adulto, composto de manômetro 
mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em 

mmhg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada 
em lona de algodão, resistente, flexível e não elástico e 

se molda facilmente ao braço, manguito e pera 
fabricados sem emendas de subpeças, com borracha 

especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionado em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e aprovado pelo 

inmetro. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
67,00 

R$ 
46.900,00 

3 100 UN 

esfigmomanômetro adulto obeso, composto de 
manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador 

graduado em mmhg, braçadeira com fecho de velcro, 
confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e 
não elástico e se molda facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de subpeças, com 
borracha especial, que recebe tratamento térmico, 
recozimento e polimento, apresentam resistência e 

perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada, 
embalagem individual, procedência nacional e aprovado 

pelo inmetro. unidade. 

PREMIUM/ 
BR-20D 

ADULTO/ 
80275310022 

R$ 
97,00 

R$ 
9.700,00 

4 100 UN 

estetoscópio adulto, auscultador simples para 
utilização em adultos, olivas em plástico resistente ou 

similar, com acabamento sem rebarbas, conjunto 
auricular em metal cromado, tubo de pvc de alta 
resistência, flexível na curvatura do tubo "y", com 
diafragma resistente e de alta sensibilidade para 

ausculta cardiopulmonar, acabamento do auscultador 
em zinco cromado, que permita um mínimo de escuta 
de sons ambientais e um máximo de sons próprios do 

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES- 
ADULTO/ 

80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 

5 100 UN 

estetoscópio infantil, auscultador simples para 
utilização em crianças, olivas em plástico resistente ou 

similar, com acabamento sem rebarbas, conjunto 
auricular em metal cromado, tubo de pvc de alta 
resistência, flexível na curvatura do tubo "y", com 
diafragma resistente e de alta sensibilidade para 

ausculta cardiopulmonar, acabamento do auscultador 
em zinco cromado, que permita um mínimo de escuta 
de sons ambientais e um máximo de sons próprios do 

paciente. 

PREMIUM/ 
SIMPLES-

PEDIÁTRICO/
80275310052 

R$ 
19,00 

R$ 
1.900,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Maio de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 124/2016 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 91/2016, 
homologado em 06/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 91.270,00 (Noventa e um mil duzentos e setenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças, acessórios e horas técnicas para manutenção de 
equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Cianorte. 
Empresa: CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição – LOTE ÚNICO Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 15 unidade de processador, conforme termo de referência ITEL 669,00 10.035,00 
2 15 unidade de memória, conforme termo de referência. KINGSTON 135,00 2.025,00 
3 15 unidade de placa mãe, conforme termo de referência. ASUS 341,00 5.115,00 
4 15 unidade de gabinete, conforme termo de referência. COLETEK 109,00 1.635,00 
5 15 unidade de hard disck (hd), conforme termo de referência. WD 284,00 4.260,00 
6 15 unidade de leitor de dvd, conforme termo de referência. LG 70,00 1.050,00 
7 50 unidade de teclado, conforme termo de referência. GENIUS 59,00 2.950,00 
8 50 unidade de mouse, conforme termo de referência GENIUS 58,00 2.900,00 

9 100 unidade de fonte para computador, conforme termo de 
referência. COLETEK 67,00 6.700,00 

10 10 unidade de hd externo, conforme termo de referência. SAMSUNG 354,00 3.540,00 
11 5 unidade de hd, conforme termo de referência (hd 2 tb) WD 648,00 3.240,00 
12 5 unidade de hd, conforme termo de referência (hd 3 tb) WD 684,00 3.420,00 
13 20 unidade de pen drive, conforme termo de referência KINGSTON 15,50 310,00 

14 15 unidade de hd ssd com minímo de 120 gb, conforme termo de 
referência. KINGSTON 298,00 4.470,00 

15 10 unidade de hd ssd com minimo de 240 gb, conforme termo de 
referência KINGSTON 554,00 5.540,00 

16 20 unidade de filtro de linha, conforme termo de referência. TODA 27,00 540,00 

17 20 unidade de estabilizador de energia, conforme termo de 
referência. SMS 52,00 1.040,00 

18 500 unidades de hora técnica para prestação de serviços de 
informática e telefonia conforme termo de referência em anexo. MAXX 65,00 32.500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Maio de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 246/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 177/2016, 
homologado em 27/07/2016. 
Valor Homologado: R$ 4.868,35 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito 
reais e trinta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de embalagens para uso 
no serviço de farmácia e em programas da Vigilância Sanitária (caixas de 
isopor, sacos de papel e sacolas plásticas).   
Empresa: IRMÃOS ALVINO LTDA - ME. 
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 60 UN saco de papel, cor branca, para pipoca, dimensões 
aproximadas 7x17 (lxc).fardo com 1000 unidades. 08x16 16,50 990,00 

4 71 FRD saco de papel, kraft, para pipoca, para 500g, dimensões 
aproximadas 10x15 (lxc). fardo com 1000 unidades. 10x15 13,95 990,45 

6 75 FRD sacola plastica, cor branca, dimensões aproximadas 30x40 
(lxc). fardo com 1000 unidades. Valplast 24,80 1.860,00 

8 25 UN bobina plástica picotada, dimensões 30x40cm, com 
capacidade para 5kg, embalagem com 500 sacos. unidade. 

Cia 
Rool 18,50 462,50 

9 4 UN bobina plástica picotada, dimensões 40x50cm, com 
capacidade para 10kg, embalagem com 500 sacos. unidade. 

Cia 
Rool 

35x50 
24,60 98,40 

10 4 UN bobina plástica picotada, dimensões 40x60cm, com 
capacidade para 12kg, embalagem com 500 sacos. unidade. 

Cia 
Rool 

38x60 
38,50 154,00 

11 10 Pct 
saco plastico, transparente, dimensões aproximadas 

16x28cm (lxc), espessura de 0,05mm. pacote com 1.000 
unidades. 

1 31,30 313,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de julho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 259/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 197/2016, 
homologado em 01/08/2016. 
Valor Homologado: R$ 35.515,30 (trinta e cinco mil quinhentos e quinze 
reais e trinta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais hidráulicos 
para a manutenção e conservação de instalações públicas e setores diversos 
administrados pela SMEC.  
Empresa: ELETRO COMERCIAL CIANORTE 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$ 

1 50 UN adesivo frasco 175 g AFIX 8,18 409,00 
2 30 UN caixa de descarga vazão controlada 9 litros METASUL 19,45 583,50 
3 50 UN fita veda rosca 50mts x 18 mm GOL 2,45 122,50 
4 100 UN joelho com rosca 90° 3/4 - branco PLASTILIT 0,88 88,00 
5 100 UN joelho soldável bucha latão 25 x 1/2 PLASTILIT 1,90 190,00 
6 100 UN joelho soldável bucha latão 25 x 3/4 PLASTILIT 1,97 197,00 
7 200 UN joelho soldável 90° x 25 mm PLASTILIT 0,24 48,00 
8 100 UN lixa ferro 120 - 150 TATU 1,97 197,00 
9 100 UN luva soldável bucha latão 25 x 1/2 PLASTILIT 2,64 264,00 
10 100 UN luva soldável bucha latão 25 x 3/4 PLASTILIT 2,28 228,00 
11 100 UN nipel paralelo rosca 1/2 pvc PLASTILIT 0,39 39,00 
12 100 UN nipel paralelo rosca 3/4 pvc PLASTILIT 0,49 49,00 
13 60 UN base registro pressão 3/4 TALITA 22,54 1.352,40 
14 60 UN base registro gaveta 3/4 TALITA 22,54 1.352,40 
15 50 UN barra de tubo soldável de 50mm 1ª linha PLASTILIT 37,35 1.867,50 
16 300 UN barra de tubo soldável de 25mm 1ª linha PLASTILIT 10,19 3.057,00 
17 100 UN te soldável de 25 mm PLASTILIT 0,49 49,00 
18 100 UN te soldável bucha latão 25 mmx 3/4 PLASTILIT 2,49 249,00 
19 50 UN te soldável de 50 mm PLASTILIT 3,52 176,00 
20 10 UN rolo de mangueira marrom 3/4 x 2,5 OGIMA 83,30 833,00 
21 50 UN joelho soldável 50 mm br PLASTILIT 0,88 44,00 
22 50 UN barra tubo esgoto 100 mm 1ª linha PLASTILIT 36,55 1.827,50 
23 10 UN bacia sanitário infantil INCEPA 163,46 1.634,60 
24 50 UN bacia sanitário padrão INCEPA 71,24 3.562,00 
25 15 UN válvula descarga 1.1/2 c/ acabamento br, metal DOCOL 83,30 1.249,50 
26 25 UN tubo de ligação cromado para vaso sanitário, sanfonado ASTRA 8,33 208,25 
27 50 UN acabamento p/ registro completo c- 40 cr TALITA 17,29 864,50 
28 60 UN braço p/ chuveiro pvc c/ canaleta p/ fio ASTRA 5,48 328,80 
29 20 UN torneira elétrica 4 temperaturas 220v LORENZETI 97,86 1.957,20 
30 50 UN torneira de lavatório 3/4, bica movel, metal. TALITA 34,30 1.715,00 
31 25 UN torneira de lavatório 1/2, bica movel, metal. TALITA 34,30 857,50 
32 5 UN caixa de água, pvc, 500 litros BAKOF 173,36 866,80 
33 10 UN caixa de água, pvc, 1.000 litros BAKOF 294,00 2.940,00 
34 2 UN caixa de água, pvc, 5.000 litros BAKOF 1.156,40 2.312,80 
35 50 UN torneira de pia 3/4", bica movel, metal TALITA 31,89 1.594,50 
36 20 UN torneira de pia 1/2", bica movel, metal TALITA 31,89 637,80 
37 50 UN torneira de jardim 3/4", metal, 1/4 de volta TALITA 10,78 539,00 
38 5 UN lavatório padrao, c/ coluna, branco gelo, 455x360 INCEPA 41,25 206,25 

39 50 UN 
assento para vaso sanitário, na cor branca, tampa em 

polipropileno, formato oval br, tamanho padrao, 
adaptação universal. 

METASUL 16,36 818,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 425/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 292/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 1.779,00 (Um mil setecentos e setenta e nove 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de aparelhagem de som e divulgação de 
eventos com moto acoplada com som.  
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
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Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 50 UN adesivo frasco 175 g AFIX 8,18 409,00 
2 30 UN caixa de descarga vazão controlada 9 litros METASUL 19,45 583,50 
3 50 UN fita veda rosca 50mts x 18 mm GOL 2,45 122,50 
4 100 UN joelho com rosca 90° 3/4 - branco PLASTILIT 0,88 88,00 
5 100 UN joelho soldável bucha latão 25 x 1/2 PLASTILIT 1,90 190,00 
6 100 UN joelho soldável bucha latão 25 x 3/4 PLASTILIT 1,97 197,00 
7 200 UN joelho soldável 90° x 25 mm PLASTILIT 0,24 48,00 
8 100 UN lixa ferro 120 - 150 TATU 1,97 197,00 
9 100 UN luva soldável bucha latão 25 x 1/2 PLASTILIT 2,64 264,00 
10 100 UN luva soldável bucha latão 25 x 3/4 PLASTILIT 2,28 228,00 
11 100 UN nipel paralelo rosca 1/2 pvc PLASTILIT 0,39 39,00 
12 100 UN nipel paralelo rosca 3/4 pvc PLASTILIT 0,49 49,00 
13 60 UN base registro pressão 3/4 TALITA 22,54 1.352,40 
14 60 UN base registro gaveta 3/4 TALITA 22,54 1.352,40 
15 50 UN barra de tubo soldável de 50mm 1ª linha PLASTILIT 37,35 1.867,50 
16 300 UN barra de tubo soldável de 25mm 1ª linha PLASTILIT 10,19 3.057,00 
17 100 UN te soldável de 25 mm PLASTILIT 0,49 49,00 
18 100 UN te soldável bucha latão 25 mmx 3/4 PLASTILIT 2,49 249,00 
19 50 UN te soldável de 50 mm PLASTILIT 3,52 176,00 
20 10 UN rolo de mangueira marrom 3/4 x 2,5 OGIMA 83,30 833,00 
21 50 UN joelho soldável 50 mm br PLASTILIT 0,88 44,00 
22 50 UN barra tubo esgoto 100 mm 1ª linha PLASTILIT 36,55 1.827,50 
23 10 UN bacia sanitário infantil INCEPA 163,46 1.634,60 
24 50 UN bacia sanitário padrão INCEPA 71,24 3.562,00 
25 15 UN válvula descarga 1.1/2 c/ acabamento br, metal DOCOL 83,30 1.249,50 
26 25 UN tubo de ligação cromado para vaso sanitário, sanfonado ASTRA 8,33 208,25 
27 50 UN acabamento p/ registro completo c- 40 cr TALITA 17,29 864,50 
28 60 UN braço p/ chuveiro pvc c/ canaleta p/ fio ASTRA 5,48 328,80 
29 20 UN torneira elétrica 4 temperaturas 220v LORENZETI 97,86 1.957,20 
30 50 UN torneira de lavatório 3/4, bica movel, metal. TALITA 34,30 1.715,00 
31 25 UN torneira de lavatório 1/2, bica movel, metal. TALITA 34,30 857,50 
32 5 UN caixa de água, pvc, 500 litros BAKOF 173,36 866,80 
33 10 UN caixa de água, pvc, 1.000 litros BAKOF 294,00 2.940,00 
34 2 UN caixa de água, pvc, 5.000 litros BAKOF 1.156,40 2.312,80 
35 50 UN torneira de pia 3/4", bica movel, metal TALITA 31,89 1.594,50 
36 20 UN torneira de pia 1/2", bica movel, metal TALITA 31,89 637,80 
37 50 UN torneira de jardim 3/4", metal, 1/4 de volta TALITA 10,78 539,00 
38 5 UN lavatório padrao, c/ coluna, branco gelo, 455x360 INCEPA 41,25 206,25 

39 50 UN 
assento para vaso sanitário, na cor branca, tampa em 

polipropileno, formato oval br, tamanho padrao, 
adaptação universal. 

METASUL 16,36 818,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de agosto de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 425/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 292/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 1.779,00 (Um mil setecentos e setenta e nove 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de aparelhagem de som e divulgação de 
eventos com moto acoplada com som.  
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

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

1.479,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 426/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 316/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 19.460,00 (Dezenove mil quatrocentos e sessenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de combustível óleo diesel 
S10 e óleo ARLA 32 para a Secretaria de Meio Ambiente.  
Empresa: AUTO POSTO MARANHÃO EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 22/01/2016. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário  Valor Total  

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 427/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 90.381,00 (Noventa mil trezentos e oitenta e um 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

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

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

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

5 2.000 

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

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

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

vigente. 

IDEAL R$ 9,45 R$ 
18.900,00 

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

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

DELISUL R$ 8,98 R$ 898,00 

10 100 

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

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

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

e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

11 100 

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

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

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

traços de leite e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

13 200 

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

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

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

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

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

1.028,00 

17 600 

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

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

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

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

embalagem com 500grs 

AMAFIL R$ 2,98 R$ 
1.788,00 

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

24 1.000 

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

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

de acordo com a legislação vigente. 

IZABELA R$ 3,98 R$ 
3.980,00 

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

2.595,00 

26 1.000 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola  especial, seca, com 
ovos. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

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

limpas e de boa qualidade. deverão apresentar após o cozimento 
cortes soltos de consistência macia, porém não papa ou pegajosa. 

livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. embalagem: primária: sacos de polietileno atóxico, 

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

TODESCHINI R$ 5,19 R$ 
5.190,00 

28 80 

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

do orgao de fiscalizacao vigente. 

SALES R$ 36,95 R$ 
2.956,00 

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

3.088,50 

40 400 

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

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

PIRACANJUBA R$ 4,65 R$ 
1.860,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

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

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

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

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

5 2.000 

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

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

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

vigente. 

IDEAL R$ 9,45 R$ 
18.900,00 

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

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

DELISUL R$ 8,98 R$ 898,00 

10 100 

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

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

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

e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

11 100 

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

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

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

traços de leite e glúten. 

NESTLE R$ 9,99 R$ 999,00 

13 200 

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

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

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

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

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

1.028,00 

17 600 

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

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

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

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

embalagem com 500grs 

AMAFIL R$ 2,98 R$ 
1.788,00 

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

24 1.000 

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

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

de acordo com a legislação vigente. 

IZABELA R$ 3,98 R$ 
3.980,00 

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

2.595,00 

26 1.000 

pacotes de 1kl. de macarrão espaguete, sêmola  especial, seca, com 
ovos. ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido 

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

limpas e de boa qualidade. deverão apresentar após o cozimento 
cortes soltos de consistência macia, porém não papa ou pegajosa. 

livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e 
vegetais. embalagem: primária: sacos de polietileno atóxico, 

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

TODESCHINI R$ 5,19 R$ 
5.190,00 

28 80 

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

do orgao de fiscalizacao vigente. 

SALES R$ 36,95 R$ 
2.956,00 

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

3.088,50 

40 400 

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

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

PIRACANJUBA R$ 4,65 R$ 
1.860,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

43 200 

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

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

alimentacao. 1º qualidade. 

CEZAR MASSA 
GARDE R$ 18,49 R$ 

3.698,00 

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

1.185,00 

52 300 

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

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

10/03/99. 

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

73 3.000 

dúzias de ovos selecionados tipo 01, de primeira qualidade, branco, 
extra, isenta de sujidades, fungos, substancias toxicas, cor, odor, 

sem rachaduras, acondicionado em bandejas de papelão forte, com 
divisões celulares, prazo mínimo de validade de 15 (quinze) dias e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

FAMILIA R$ 3,80 R$ 
11.400,00 

TOTAL DE R$ 90.381,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 428/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 35.582,20 (Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta 
e dois reais vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

3 2.000 

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

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

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

30(trinta)kg. 

SUPER 
SUCAR 7,61 15.220,00 

4 200 

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

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

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

D’MILLE 7,55 1.510,00 

6 400 

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

aromatizante e acidulante acido citrico. contem gluten. 

LUAM 4,67 1.868,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

15 500 

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

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

33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

QUERO 4,83 2.415,00 

18 1.500 

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

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

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

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

GRÃO 
REAL 3,92 5.880,00 

19 60 

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

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

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

D’MILLE 4,92 295,20 

20 800 

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

minima de 06 meses. 

ALCA 
FOODS 4,42 3.536,00 

21 400 

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

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

ZANIN 1,13 452,00 

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

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

32 150 

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

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

STIVAL 2,79 418,50 

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 429/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 29.221,00 (Vinte e nove mil duzentos e vinte e um 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
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Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

15 500 

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

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

33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

QUERO 4,83 2.415,00 

18 1.500 

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

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

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

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

GRÃO 
REAL 3,92 5.880,00 

19 60 

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

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

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

D’MILLE 4,92 295,20 

20 800 

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

minima de 06 meses. 

ALCA 
FOODS 4,42 3.536,00 

21 400 

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

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

ZANIN 1,13 452,00 

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

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

32 150 

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

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

STIVAL 2,79 418,50 

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 429/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 29.221,00 (Vinte e nove mil duzentos e vinte e um 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

7 1.500 

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

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

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

LIANE 4,38 6.570,00 

8 2.500 

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

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

isento de produtos de origem animal. 

LIANE 4,38 10.950,00 

27 300 

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

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

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

não contém glúten. 

COAMO 7,72 2.316,00 

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

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

POLPA 
NORT 12,83 6.415,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 430/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 12.720,00 (Doze mil setecentos e vinte reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

12 150 

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

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

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

glúten. apresenta baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e 
aceitação. 

PREGOMIN 
PEPTI/DANONE R$ 84,80 R$ 

12.720,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 431/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 7.692,00 (Sete mil seiscentos e noventa e dois 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

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

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

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

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 432/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 62.300,00 (Sessenta e dois mil trezentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LATICÍNIOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

LACTONORTE R$ 1,78 62.300,00 

 
 
 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 431/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 7.692,00 (Sete mil seiscentos e noventa e dois 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

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

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

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

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 432/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 62.300,00 (Sessenta e dois mil trezentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LATICÍNIOS LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

LACTONORTE R$ 1,78 62.300,00 

 
 
 

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

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 433/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 183.870,00 (Cento e oitenta e três mil oitocentos e 
setenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: CENTER CARNES KARINA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

41 5.000 

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

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

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

transparente de polietileno de 2 kg, cada 

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

42 4.500 

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

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

(ma 2244/97). 

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

44 1.000 

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

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

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

com 10 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

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

45 2.000 

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

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

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

com 17 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

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

46 2.000 

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

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

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 434/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 124.626,00 (Cento e vinte e quatro mil seiscentos 
e vinte e seis reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

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

BELA 
VISTA 2,34 1.872,00 

49 1.500 
quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparencia, de primeira 

qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio. suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicos de alimentacao 

BELA 
VISTA 2,79 4.185,00 

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

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 3,89 1.167,00 

51 700 

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

com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 1,89 1.323,00 

53 1.200 

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

tecnicas de alimentacao. 

BELA 
VISTA 3,84 4.608,00 

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

BELA 
VISTA 2,84 5.680,00 

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

BELA 
VISTA 3,39 678,00 

56 300 
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e 

conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 4,59 1.377,00 

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

BELA 
VISTA 5,67 5.670,00 

58 1.200 

maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, 
sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades cada. os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

BELA 
VISTA 1,17 1.404,00 

59 1.000 

quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho médio/grande, 
sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica 

(rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
as condições do produto deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 2,84 2.840,00 

60 600 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando tamanho uniforme 
e suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, defeitos graves, sem 
danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 1,89 1.134,00 

61 400 

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

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,04 816,00 

62 500 

unidade de couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar tamanho e 
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar 

de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,84 1.920,00 

63 200 
macos de espinafre, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao 
uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 6,74 1.348,00 

64 500 

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

bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, isenta de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,84 1.920,00 

65 900 

quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo 

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

BELA 
VISTA 2,74 2.466,00 



Órgão Oficial Nº 0829                        Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016                                      Pág. 

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

6

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 434/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, 
homologado em 09/11/2015. 
Valor Homologado: R$ 124.626,00 (Cento e vinte e quatro mil seiscentos 
e vinte e seis reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo da alimentação escolar.  
Empresa: COMERCIO DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA – EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

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

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

BELA 
VISTA 2,34 1.872,00 

49 1.500 
quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparencia, de primeira 

qualidade, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de manuseio. suas condicoes 
deverao estar de acordo com as normas tecnicos de alimentacao 

BELA 
VISTA 2,79 4.185,00 

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

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 3,89 1.167,00 

51 700 

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

com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 1,89 1.323,00 

53 1.200 

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

tecnicas de alimentacao. 

BELA 
VISTA 3,84 4.608,00 

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

BELA 
VISTA 2,84 5.680,00 

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

BELA 
VISTA 3,39 678,00 

56 300 
maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando tamanho e 

conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 4,59 1.377,00 

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

BELA 
VISTA 5,67 5.670,00 

58 1.200 

maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, 
sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades cada. os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

BELA 
VISTA 1,17 1.404,00 

59 1.000 

quilos de cenoura extra, sendo de primeira qualidade, com tamanho médio/grande, 
sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica 

(rachaduras e cortes), tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, 
as condições do produto deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação. 

BELA 
VISTA 2,84 2.840,00 

60 600 

quilos de chuchu deverão ser de primeira qualidade, apresentando tamanho uniforme 
e suficientemente desenvolvido, estando livres de enfermidades, defeitos graves, sem 
danos de origem física ou mecânico oriundo do manuseio e suas condições deverão 

estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 1,89 1.134,00 

61 400 

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

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

BELA 
VISTA 2,04 816,00 

62 500 

unidade de couve-flor, tamanho médio, de boa qualidade, apresentar tamanho e 
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvidas, firme e compacta, isenta de 

enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar 

de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,84 1.920,00 

63 200 
macos de espinafre, de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformacao 
uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas condicoes 

deverao estar de acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 6,74 1.348,00 

64 500 

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

bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, isenta de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte 

e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,84 1.920,00 

65 900 

quilos de limão taiti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanhos e coloração uniforme, devendo 

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

BELA 
VISTA 2,74 2.466,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

66 500 
quilos de laranja lima, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem dano físico e 
mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação. 

BELA 
VISTA 4,74 2.370,00 

67 2.500 
quilos de laranja pera, tipo a, fresca e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos 

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

BELA 
VISTA 1,14 2.850,00 

68 5.000 

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

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

técnica de alimentação 

BELA 
VISTA 3,64 18.200,00 

69 1.500 

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

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

alimentação. 

BELA 
VISTA 3,14 4.710,00 

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

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

BELA 
VISTA 10,84 1.084,00 

71 200 
quilos de maracuja azedo, devendo ser de primeira qualidade, sem danos fisicos e 
mecanicos oriundos do manuseio e suas condicoes deverao estar de acordo com a 

norma tecnica de alimentacao. 

BELA 
VISTA 5,29 1.058,00 

72 1.000 

quilo de melancia, 1º qualidade, redonda, grauda, livre de sujidades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com 
polpa firme e intacta e, suas condicoes deverao ser de acordo com a norma tecnica de 

alimentacao 

BELA 
VISTA 1,14 1.140,00 

74 500 

quilos de pepino, devendo ser de primeira qualidade, apresentando tamanho médio 
uniforme e suficientemente desenvolvido, estando livre de enfermidade, defeitos 

graves, sem danos de origem física ou mecânica oriundos do manuseio (rachadura, 
etc) e suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,64 1.820,00 

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

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

BELA 
VISTA 4,84 968,00 

76 500 

pacotes de um quilo de pimentão verde, sendo de primeira qualidade, apresentando 
tamanho e conformacao uniformes, sem danos fisicos e mecanicos oriundos de 
manuseio, e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma tecnica de 

alimentacao. 

BELA 
VISTA 4,74 2.370,00 

77 1.500 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira qualidade, 
isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem como sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de 

acordo com a norma técnica de alimentação. 

BELA 
VISTA 3,44 5.160,00 

78 1.200 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência murcha ou velha, 
sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 15 unidades contadas na parte oposta 

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

BELA 
VISTA 1,14 1.368,00 

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

BELA 
VISTA 4,64 37.120,00 

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

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

BELA 
VISTA 7,74 3.483,00 

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

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

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 
 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 865/2016-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 contido no processo protocolado sob nº 2244, de 19 de feve-
reiro de 2016,
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, DIVINA DAS GRAÇAS 
MARQUES, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SER-
VIÇOS II, com admissão em 19/07/2012, 02 (dois) anos de licença sem venci-
mentos, para tratar de assuntos particulares, com base no artigo 148 do Regime 
Jurídico Único, da Lei Nº 1.267/90, de 11/09/90, a partir de 15 de agosto de 
2016.
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 02 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 867/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Considerando o Memorando nº 77/2016, da Divisão Financeira da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, de 01/08/2016,
  RESOLVE:
  Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias da servidora 
pública municipal ELAINE RAQUEL GRACIOLI DE SOUZA, ocupante do 
cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, no período de 01/08/2016 à 
15/08/2016, devido às necessidades do Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 869/2016-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 contido no processo protocolado sob nº 10640, de 04/08/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido o servidor público municipal JOÃO PEREIRA 
DOS SANTOS, do cargo de provimento em comissão de CHEFE DA DIVISÃO 
DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS, a partir de 04 de 
agosto de 2016.
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 04 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 870/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Considerando o Memorando nº 088/2016 da Divisão de Patrimônio, de 04 de 
agosto de 2016,
  RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, férias no período de 15/08/2016 à 31/08/2016, ao servidor 
público municipal REGINALDO EPIFANIO DE SOUZA, ocupante do cargo 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, refe-
rente ao período interrompido através da Portaria nº 250/2016, de 04/03/2016.
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 04 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 871/2016-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 contido no processo protocolado sob nº 10682, de 04/08/2016, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido o servidor público municipal SERGIO PEREI-
RA, do cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS, a partir de 05 de agosto de 2016.
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 05 de Agosto de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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