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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração

Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 042/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de veículos 
para Secretaria Municipal de Bem Estar Social, através dos convênios 179/2016 
e 101/2013.. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 28 de Março de 2017 atra-
vés do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 08:30 horas do 
dia 28 de Março de 2017; a abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 28 
de Março de 2017. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.
gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos 
deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-
6210. Cianorte, em 09 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 039/2017

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 24 de Março de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de mão de 
obra para execução de rampas de acessibilidade em concreto e piso tátil e insta-
lação de pisos táteis em calçamentos, praças e logradouros.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 040/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 24 de Março de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de conjunto para 
iluminação pública ornamental 150w com 4500mm altura total, composto por 
poste ornamental e luminária ornamental em LED.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 041/2017

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 27 de Março de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de material 
hidráulico e elétrico para manutenção em bens imóveis da Secretaria Municipal 
de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2017 – Processo 58/2017

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou com LAERTE VITORIO JACOMINI, 
para Locação do imóvel situado na Avenida Brasil nº 213, sala 01, para funcio-
namento do Procon, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento 
no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 260/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambu-
co 180, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 194/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 12.988,80 
(doze mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/10/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de março de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 263/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-
28 e a empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de dire-
ito privado, com sede à Rua Florianópolis, 1421, sala 204-B, Edifício Laurindo, 
Bairro Santa Maria, CEP 89812-505, na cidade de Chapecó, estado de Santa 
Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.771.804/0001-36. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por To-
mada de Preços nº 14/2016.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de Engenharia para a 
Elaboração dos Projetos Básicos  e Executivos referentes à Via Marginal a PR-
323 no trecho compreendido entre o portal de entrada do Município até o trevo 
da Rua Paraíba com a PR-082, que dá acesso a Cianorte-PR.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 40.590,00 
(Quarenta mil quinhentos e noventa reais).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de março de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 270/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  JOSÉ CARLOS RONDONI - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Rua Tiradentes, 1056, inscrita no CNPJ sob nº 14.551.116/0001-23.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 196/2016.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço elétrico, térreo, 
aéreo e/ou hidráulico, para prestação dos mesmos na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
21.539,45 (Vinte e um mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco 

centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/07/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de março de 2017. 
 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
 I - A homologação do procedimento administrativo referente à Lici-
tação nº 14/2016, modalidade Tomada de Preços, Processo 534/2016, concer-
nente a Contratação de serviços técnicos especializados de Engenharia para a 
Elaboração dos Projetos Básicos  e Executivos referentes à Via Marginal a PR-
323 no trecho compreendido entre o portal de entrada do Município até o trevo 
da Rua Paraíba com a PR-082, que dá acesso a Cianorte-PR.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa GEOVIAS ENGENHA-
RIA LTDA - EPP como vencedora do lote único no valor total de R$ 40.590,00 
(Quarenta mil quinhentos e noventa reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela 
Portaria nº 47/2016, de 06 de maio de 2016, no uso de suas atribuições 
legais, publica o resultado do julgamento da fase de habilitação, 
concernente ao Edital de Licitação nº 02/2017, modalidade Tomada de 
Preços, referente ao objeto: Contratação de serviços técnicos 
especializados de Engenharia para a Elaboração dos Projetos Básicos e 
Executivos referentes à Avenida José da Silveira/Rua Kitibe Mizuta/Rua 
Fátima/Rua Waldomiro Fabrício no trecho entre a Rua Ver. Reinaldo de 
Almeida e a Rua das Laranjeiras, numa extensão aproximada de 1.615 
metros. 
Segue abaixo, resultado da fase de habilitação das empresas participantes 
do certame: 

GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP HABILITADA 

SILVERCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA HABILITADA 

TECCONTROL ENGENHARIA EIRELI - ME HABILITADA 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
8.666/1993, para apresentar recurso contra a decisão da comissão.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de março de 2017. 

Gilberto Yoshio Matuo 
Presidente da Comissão 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 178/2016 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 140/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 24.748,00 (Vinte e quatro mil setecentos e 
quarenta e oito reais). 
 

 

Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços metalúrgicos 
e aquisição de tubos industriais, cantoneiras, chapas e demais materiais 
correlatos.  
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA 
- ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

7 40 chapa fina frio 3.000x1.200x3,00mm. Belgo R$  277,80 R$ 11.112,00 

8 40 chapa fina frio 3.000x1.200x2,65mm. Belgo R$ 245,00 R$ 9.800,00 

9 40 chapas fina frio 3.000x1.200x1.20mm. Belgo R$ 95,90 R$ 3.836,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 179/2016 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 93/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 634.343,40 (Seiscentos e trinta e quatro mil 
trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA).  
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 Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

1 50 UN 
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: água 
destilada, álcool etílico, corante caramelo e aromatizante. sem 

glúten. 
CEPERA 5,95 297,50 

3 2.500 Kg 
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. 

JANDAIA 13,80 34.500,00 

4 2.500 UN 

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. 

NOVA 
AÇUCAR 12,18 30.450,00 
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Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços metalúrgicos 
e aquisição de tubos industriais, cantoneiras, chapas e demais materiais 
correlatos.  
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA 
- ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 

7 40 chapa fina frio 3.000x1.200x3,00mm. Belgo R$  277,80 R$ 11.112,00 

8 40 chapa fina frio 3.000x1.200x2,65mm. Belgo R$ 245,00 R$ 9.800,00 

9 40 chapas fina frio 3.000x1.200x1.20mm. Belgo R$ 95,90 R$ 3.836,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 179/2016 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 93/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 634.343,40 (Seiscentos e trinta e quatro mil 
trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA).  
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 Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

1 50 UN 
aroma artificial de baunilha vidro de 30 ml. ingredientes: água 
destilada, álcool etílico, corante caramelo e aromatizante. sem 

glúten. 
CEPERA 5,95 297,50 

3 2.500 Kg 
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. 

JANDAIA 13,80 34.500,00 

4 2.500 UN 

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. 

NOVA 
AÇUCAR 12,18 30.450,00  

 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

5 200 UN 

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. 

JANDAIA 3,20 640,00 

6 4.500 UN 

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 12,45 56.025,00 

7 500 UN 

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. 

NINFA 6,75 3.375,00 

8 3.000 UN 

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. 

RACCNI 4,40 13.200,00 

9 4.000 UN 

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. 

RACCNI 4,40 17.600,00 

10 100 UN 
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. 
DELLI SUL 3,95 395,00 

11 150 UN 

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 11,00 1.650,00 

12 150 UN 

cereal para alimentação infantil multicereais. lata de 400gr. 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farinha de arroz, sais minerais (fosfato de sódio 
dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco fumarato 

ferroso), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido 
pantotenico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, 
vitamina d) probiótico e aromatizante vanilina. contém traços 

de leite e glúten. 

NESTLE 12,23 1.834,50 
 

 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

13 150 UN 

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 11,00 1.650,00 

15 240 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 

produto obtido através da tostagem das folhas e talos de erva 
mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 

CHA CHA 4,50 1.080,00 

16 200 UN 

pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e parcialmente 
desengordurado. nao acrescido de acucar.  ingredientes: polpa 

de coco parcialmente desengordurada, desidratada e 
conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

PINDUCA 2,25 450,00 

17 600 UN 

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 2,45 1.470,00 

19 250 UN caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de 
fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. TIROL 1,74 435,00 

20 3.500 UN 

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. 

CIAFRIOS 5,50 19.250,00 

21 200 UN 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com 

ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª 
qualidade. 

COAMO 12,00 2.400,00 

22 3.000 UN 

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 3,48 10.440,00 

24 3.500 UN 

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 

LEDUAN 6,00 21.000,00 

25 60 Frc 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, 
instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, 

bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente 
fechada. com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

resolução - cnnpa nº 38, de 1977. embalagem com 250grs. 

ROYAL 4,79 287,40 

 

 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

13 150 UN 

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 11,00 1.650,00 

15 240 UN 
chá mate, embalagem com 200g,  para infusão, tostado. 

produto obtido através da tostagem das folhas e talos de erva 
mate (ilex paraguariensis). 1ª qualidade 

CHA CHA 4,50 1.080,00 

16 200 UN 

pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e parcialmente 
desengordurado. nao acrescido de acucar.  ingredientes: polpa 

de coco parcialmente desengordurada, desidratada e 
conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

PINDUCA 2,25 450,00 

17 600 UN 

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 2,45 1.470,00 

19 250 UN caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de 
fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. TIROL 1,74 435,00 

20 3.500 UN 

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. 

CIAFRIOS 5,50 19.250,00 

21 200 UN 
pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com 

ferro e acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª 
qualidade. 

COAMO 12,00 2.400,00 

22 3.000 UN 

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 3,48 10.440,00 

24 3.500 UN 

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 

LEDUAN 6,00 21.000,00 

25 60 Frc 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, 
instantâneo composto de pirofosfato ácido de sódio, 

bicarbonato de sódio, fosfato de mono-cálcio, hermeticamente 
fechada. com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, 

número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar 
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. 

resolução - cnnpa nº 38, de 1977. embalagem com 250grs. 

ROYAL 4,79 287,40 
 

 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

26 1.300 UN 

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. 

CORN FOODS 7,65 9.945,00 

28 350 UN 
caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem 
longa vida com data de fabricacao nao superior a 2 meses e 

data de vencimento. 
NENE 3,00 1.050,00 

29 300 UN 
leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite 
integral, lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém 

glúten. 
ITALAC 9,35 2.805,00 

30 100 Kg 
macarrão de arroz: pacote de 0,500 grs. enriquecido com 

vitamina a, tipo penne ou farafuso, embalagem em caixas com 
500g, sem glúten, sem gordura trans, massa perfeita. 

URBANO 7,87 787,00 

31 200 UN 

macarrão tipo espaguete: sem ovos, seca, de acordo com as nta 
02 e 49. fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, 
limpas e de boa qualidade. preparada no mínimo com 0,045gr 

de colesterol por quilo, sem adição de corantes. 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 liquido de 01 kg. validade 

mínima de 08 meses 

ORSI 4,65 930,00 

32 2.200 UN 

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. 

PARATI 3,55 7.810,00 

33 1.500 UN pacote de 01 kg de macarrão parafuso semola especial, seca, 
com ovos FLORIANI 4,99 7.485,00 

34 800 UN 

pacotes de 1kg de macarrao ave-maria, semola especial, seca, 
com ovos. ingredientes: semola de trigo enriquecida com ferro 

e acido folico (43,2%), farinha de trigo comum enriquecida 
com ferro e acido folico (43,2%), fecula de mandioca (1,6%), 

corantes naturais urucum e curcuma. contem gluten. fabricada a 
partir de materias-primas selecionadas sas, limpas e de boa 

qualidade. embalagem primaria: sacos de polietileno atoxico, 
resistentes, termossoldado, contendo peso liquido 1 kg. 

validade minima de 08 meses. rotulagem: de acordo com a 
legislacao vigente. 

FLORIANI 4,99 3.992,00 

35 4.000 UN 

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 

CHEFE 4,89 19.560,00 
 

 

Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

36 1.000 Gr 

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. 

BECEL 8,87 8.870,00 

37 1.000 UN 

potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, devendo ter 
validade de 6 meses apos a data de fabricacao. podendo conter 

vitamina e outras substancias permitidas, qualidade com 
aspecto, cor, cheiro e sabor proprio. 

CLEYBON 3,99 3.990,00 

38 200 UN 

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. 

SALLES 32,98 6.596,00 

39 4.000 UN 

óleo refinado de soja. caixa contendo 20 unidades com 900 ml 
cada: de acordo com as nta 02 e 50. validade mínima: 12 (doze) 

meses a partir da data de fabricação que não poderá ser 
superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. 

COAMO 3,50 14.000,00 

40 200 Kg orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. DELA TORRE 31,00 6.200,00 

41 22.000 UN 
unidades de pão de leite de 60 gr - tipo cachorro quente. ing: 
farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais, 

matérias primas de primeira qualidade 
ITALIANA 0,89 19.580,00 

43 150 Kg polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. AMAFIL 2,49 373,50 

45 120 UN 

camomila flor - embalagem de 0,250 grs. ingredientes capítulos 
florais 100% naturais. flor seca devendo ser de primeira 

qualidade, suas condições deverão estar de acordo com a norma 
técnica de alimentação 

DALA TORRE 26,80 3.216,00 

46 1.200 UN quilos de polpa de fruta, abacaxi, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg. 

POLPA 
NORTE 12,40 14.880,00 

47 700 UN quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

POLPA 
NORTE 12,40 8.680,00 

48 700 UN quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

POLPA 
NORTE 12,45 8.715,00 

49 700 UN polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e embalada 
em pacotes de 01 quilo. 

POLPA 
NORTE 11,40 7.980,00 

50 300 UN quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro 
no ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. RODEN 22,88 6.864,00 

51 2.000 UN sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem 
contendo 01 kg. SAL MAIS 0,89 1.780,00 

57 800 UN 

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 
MASSAGARD 17,89 14.312,00 

61 400 Kg 

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. 

C VALE 8,89 3.556,00 

63 4.500 UN 

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). 

CEZAR 
MASSAGARD 13,75 61.875,00 

67 800 UN 

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 17,45 13.960,00 
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Item Qtde Un Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

98 5.250 UN 

quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos ou moida 
(conforme pedido), resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

proprios; no maximo 5 % de gordura; 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 
MASSAGARD 11,65 61.162,50 

100 6.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por 

unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, 
produzidos no mesmo dia da entrega. 

ITALIANA 11,87 71.220,00 

101* 2.000 Kg 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por 

unidade, devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, 
produzidos no mesmo dia da entrega. (reservado cota). 

ITALIANA 11,87 23.740,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 180/2016 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 93/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 173.072,00 (Cento e setenta e três mil setenta e 
dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA).  
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 Un Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

42 1.400 UN 
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. 
2,76 3.864,00 

55 800 UN 
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. 

8,84 7.072,00 

56 100 Kg gengibre - raiz integrante da família das zingiberaceae, embalagem plástica de 1kg. 11,97 1.197,00 

64 1.500 UN 
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 

2,84 4.260,00 

65 500 UN 
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. 
4,39 2.195,00 

66 800 UN 

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. 

2,04 1.632,00 

 

 

Item Qtde Un Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

68 400 UN 

quilos de acelga, fresca, de primeira qualidade, apresentando tamanho e 
conformacao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e compacta, isentam 
de enfermidades, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, bem como sem danos 

fisicos e mecanicos oriundos do manuseio, e suas condicoes deverao estar de 
acordo com a norma tecnica de alimentacao. 

4,79 1.916,00 

69 600 UN 

macos de almeirao, 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. 

2,39 1.434,00 

70 1.500 UN 

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. 

4,39 6.585,00 

71 6.000 UN 

quilos de banana nanica, em pencas, de primeira qualidade, climatizada e fresca, 
tamanho médio, sem defeitos que afete sua aparência e conformação uniforme, em 
condições adequadas para consumo, bem desenvolvidas com polpa intacta e firme e 

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

1,99 11.940,00 

72 4.000 UN quilo de batatas graudas, lisas e de boa qualidade e que tenham aproximadamente o 
mesmo tamanho. 3,99 15.960,00 

73 500 UN quilos de beterraba, de primeira qualidade, firme, intacta e suas condições deverão 
estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 3,79 1.895,00 

74 500 UN 
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. 

5,09 2.545,00 

75 3.000 UN quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua aparencia, 
sem brotos e com formacao uniforme. 4,19 12.570,00 

76 200 UN 

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. 

1,33 266,00 

77 1.500 UN 

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. 

3,19 4.785,00 

78 800 UN 

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. 

2,14 1.712,00 

79 300 Mç 

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. 

2,19 657,00 

80 600 UN 

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

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

deverão estar de acordo com a norma técnica de alimentação. 

4,29 2.574,00 

81 400 UN 
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. 

6,88 2.752,00 

82 300 UN 

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. 

4,29 1.287,00 

83 400 UN 

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. 

3,19 1.276,00 

84 1.500 UN 
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. 

3,49 5.235,00 

 

 

Item Qtde Un Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

85 3.000 UN 
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. 

1,19 3.570,00 

86 3.500 UN 

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 

4,24 14.840,00 

87 1.800 UN 

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. 

3,63 6.534,00 

88 200 UN 

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. 

12,84 2.568,00 

89 400 UN 
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. 
6,32 2.528,00 

90 3.000 UN 

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 

1,88 5.640,00 

91 2.000 UN 

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. 

4,39 8.780,00 

92 600 UN 

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. 

4,14 2.484,00 

93 200 UN 
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 
11,79 2.358,00 

94 500 UN 

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. 

5,49 2.745,00 

95 800 UN 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira 
qualidade, isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem 

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

3,99 3.192,00 

96 800 UN 

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. 

1,33 1.064,00 

97 4.000 UN quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. 5,29 21.160,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 182/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 

 

 

Item Qtde Un Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

85 3.000 UN 
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. 

1,19 3.570,00 

86 3.500 UN 

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 

4,24 14.840,00 

87 1.800 UN 

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. 

3,63 6.534,00 

88 200 UN 

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. 

12,84 2.568,00 

89 400 UN 
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. 
6,32 2.528,00 

90 3.000 UN 

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 

1,88 5.640,00 

91 2.000 UN 

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. 

4,39 8.780,00 

92 600 UN 

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. 

4,14 2.484,00 

93 200 UN 
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 
11,79 2.358,00 

94 500 UN 

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. 

5,49 2.745,00 

95 800 UN 

unidade de repolho mole - tamanho médio, firme e compacto, de primeira 
qualidade, isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, bem 

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

3,99 3.192,00 

96 800 UN 

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. 

1,33 1.064,00 

97 4.000 UN quilo de tomate a, porte medio/grande firme, intacto e grau medio de 
amadurecimento, de primeira qualidade. 5,29 21.160,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 182/2016 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 93/2016, homologado 
em 13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 154.685,00 (Cento e cinquenta e quatro mil 
seiscentos e oitenta e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios 
para o preparo de merenda escolar (COM RESERVA DE COTA).  
Empresa: C & C MAIA DA SILVA CARNES LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Un Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

58 3.500 UN 

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 SIF 
516 9,50 33.250,00 

59 4.500 UN 

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 

MACEDO SIF 
2694 11,85 53.325,00 

60 3.500 UN 

quilos de lingüica 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 

refrigeracao adequada e suas condicoes deverao estar de acordo 
com a nta-05 (decreto 12486 de 20/1081978) 

SATIARE SIF 
1050 10,00 35.000,00 

62 1.200 UN 

quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em 
embalagem propria contendo sua data de fabricacao nao 

superior a 02 meses, e data de vencimento. produto 
inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL SIF 
516 8,05 9.660,00 

99* 1.750 Kg 

quilo de carne bovina, tipo acem, cortada em pedacos ou moida 
(conforme pedido), resfriada, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

proprios; no maximo 5 % de gordura; 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. (reservado cota) 

FRIGODASKO 
SIP 0028F 13,40 23.450,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 461/2016 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 376/2016, homologado 
em 09/12/2016. 
Valor Homologado: R$ 23.532,00 (vinte e três mil quinhentos e trinta e 
dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, câmara de ar, 
protetor de roda aro, válvulas de pneus e contratação de empresa para 
prestação de serviços de balanceamento, alinhamento e conserto de pneus.  
Empresa: I. DE S BORGHIAUTO CENTER - 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$ 

1 4 UN unidade de pneu novo nº 165/70 r13, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 145,00 580,00 

2 8 UN unidade de pneu novo nº 175/70 r13, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 138,00 1.104,00 

3 8 UN unidade de pneu novo nº 175/70 r14, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 205,00 1.640,00 

4 4 UN unidade de pneu novo nº 185/65 r14, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 320,00 1.280,00 

5 6 UN unidade de pneu novo nº 7,50 r16, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 549,00 3.294,00 

6 6 UN unidade de pneu novo nº 900/20, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 795,00 4.770,00 

8 25 UN válvula pneumática GOODRID 4,00 100,00 
10 6 UN protetor de roda aro 750/16. GOODRID 18,00 108,00 
11 6 UN câmara de ar 900x20. GOODRID 86,00 516,00 
12 6 UN câmera de ar 750x16. GOODRID 50,00 300,00 

19 48 UN 
Unidade pneu novo, de primeira linha, dentro 
das normas técnicas da abnt, com certificação 

do inmetro, com medidas de 185/70 r-14. 
GOODRID 205,00 9.840,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de dezembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 462/2016 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 376/2016, homologado 
em 09/12/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.499,00 (Seis meses quatrocentos e noventa e 
nove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, câmara de ar, 
protetor de roda aro, válvulas de pneus e contratação de empresa para 
prestação de serviços de balanceamento, alinhamento e conserto de pneus.  
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este Município mediante Pregão Presencial sob nº 376/2016, homologado 
em 09/12/2016. 
Valor Homologado: R$ 23.532,00 (vinte e três mil quinhentos e trinta e 
dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, câmara de ar, 
protetor de roda aro, válvulas de pneus e contratação de empresa para 
prestação de serviços de balanceamento, alinhamento e conserto de pneus.  
Empresa: I. DE S BORGHIAUTO CENTER - 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$ 

1 4 UN unidade de pneu novo nº 165/70 r13, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 145,00 580,00 

2 8 UN unidade de pneu novo nº 175/70 r13, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 138,00 1.104,00 

3 8 UN unidade de pneu novo nº 175/70 r14, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 205,00 1.640,00 

4 4 UN unidade de pneu novo nº 185/65 r14, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 320,00 1.280,00 

5 6 UN unidade de pneu novo nº 7,50 r16, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 549,00 3.294,00 

6 6 UN unidade de pneu novo nº 900/20, conforme 
normas técnicas da abnt. GOODRID 795,00 4.770,00 

8 25 UN válvula pneumática GOODRID 4,00 100,00 
10 6 UN protetor de roda aro 750/16. GOODRID 18,00 108,00 
11 6 UN câmara de ar 900x20. GOODRID 86,00 516,00 
12 6 UN câmera de ar 750x16. GOODRID 50,00 300,00 

19 48 UN 
Unidade pneu novo, de primeira linha, dentro 
das normas técnicas da abnt, com certificação 

do inmetro, com medidas de 185/70 r-14. 
GOODRID 205,00 9.840,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de dezembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 462/2016 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 376/2016, homologado 
em 09/12/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.499,00 (Seis meses quatrocentos e noventa e 
nove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, câmara de ar, 
protetor de roda aro, válvulas de pneus e contratação de empresa para 
prestação de serviços de balanceamento, alinhamento e conserto de pneus.  
 

 

Empresa: BOLANHO & BOLANHO 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$ 

7 6 UN unidade de pneu novo nº 1000/20, conforme 
normas técnicas da abnt. 

PIRELLI/C
T 65 970,00 5.820,00 

9 6 UN protetor de roda aro 20. CARRETEI
RO 28,00 168,00 

13 7 UN serviço de alinhamento em veículos leves BOLANHO 35,00 245,00 
14 7 UN serviço de balanceamento em veículos leves BOLANHO 38,00 266,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de dezembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 463/2016 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 376/2016, homologado 
em 09/12/2016. 
Valor Homologado: R$ 1.956,00 (Um mil novecentos e cinquenta e seis 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus, câmara de ar, 
protetor de roda aro, válvulas de pneus e contratação de empresa para 
prestação de serviços de balanceamento, alinhamento e conserto de pneus.  
Empresa: AURIDETE DE OLIVEIRA 53960459904. 
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$ 

15 20 UN serviço de desmontagem e montagem de pneus 
em veículos pesados. JS 38,00 760,00 

16 24 UN serviço de desmontagem e montagem de pneus 
em veículos leves. JS 9,00 216,00 

17 20 UN serviço de conserto de pneu de veículo de 
passeio, e ou veículo médio e ou caminhoneta. JS 11,00 220,00 

18 20 UN serviço de conserto de pneu em veículo pesado 
(caminhão). JS 38,00 760,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de dezembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
  

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 177/2016 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 140/2016, homologado em 
13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 157.773,40 (Cento e cinquenta e sete reais setecentos e 
setenta e três reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços metalúrgicos e 
aquisição de tubos industriais, cantoneiras, chapas e demais materiais 
correlatos.  
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1.210 telha galvalume 0,50mm (m²). Regional 16,95 20.509,50 
2 650 telha galvalume 0,50mm pré-pintada (m²). Regional 21,95 14.267,50 
3 180 calha em chapa galvanizada n°26 corte 0,60cm (em metros). Beluco 28,99 5.218,20 
4 225 rufo em chapa galvanizada n°28 corte 0,60cm (em metros). Beluco 23,97 5.393,25 
5 325 perfil viga "u" 0,75x,0,40x2,65mm (em metros). Biazam 10,99 3.571,75 
6 315 perfil viga "u" 100x0,40x2,65mm (em metros). Biazam 12,99 4.091,85 
10 40 cantoneira laminada 2x1/4mm (barras). Cipalam 84,89 3.395,60 
11 40 cantoneira laminada 1.1/2x1/4mm (barras). Cipalam 59,99 2.399,60 
12 40 cantoneira laminada 1.1/4x1/4mm (barras). Cipalam 48,99 1.959,60 
13 40 ferro chato 2x3/8mm (barras). Cipalam 64,92 2.596,80 
14 65 ferro cantoneira 7/8x1/8mm (barras). Cipalam 25,99 1.689,35 
15 75 ferro cantoneira 3/4x1/8mm (barras). Cipalam 18,99 1.424,25 
16 80 ferro redondo 1/2 pol. (barras). Cipalam 10,99 879,20 
17 45 tubo industrial 100x100x2,00mm (barras). Vanzim 109,94 4.947,30 
18 45 tubo industrial 80x80x1.50mm (barras). Vanzim 79,99 3.599,55 
19 20 tubo galvanizado 100x3,35mm (barras). Vanzim 274,99 5.499,80 

20 180 tela mosqueteira galvanizada com montantes em perfil de alumínio 
(m²). Beluco 109,94 19.789,20 

21 140 tubo industrial 1.1/2x1.50mm (barras). Vanzim 40,99 5.738,60 
22 110 tubo industrial 1x1.20mm (barras). Vanzim 24,99 2.748,90 
23 80 tubo industrial galvanizado 40x40x1.50mm (barras). Vanzim 44,97 3.597,60 
24 40 chapa galvanizada 3.000x1.200x1.20mm. Gerdau 161,90 6.476,00 

25 2.000 
mão de obra de consertos em caixas metálica, coberturas, pontos de 

circular, postes, semáforos, placas de trânsito, grades, portões, janelas e 
parques de diversões. 

Beluco 18,99 37.980,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 177/2016 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 140/2016, homologado em 
13/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 157.773,40 (Cento e cinquenta e sete reais setecentos e 
setenta e três reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços metalúrgicos e 
aquisição de tubos industriais, cantoneiras, chapas e demais materiais 
correlatos.  
Empresa: BELUCO METALURGICA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1.210 telha galvalume 0,50mm (m²). Regional 16,95 20.509,50 
2 650 telha galvalume 0,50mm pré-pintada (m²). Regional 21,95 14.267,50 
3 180 calha em chapa galvanizada n°26 corte 0,60cm (em metros). Beluco 28,99 5.218,20 
4 225 rufo em chapa galvanizada n°28 corte 0,60cm (em metros). Beluco 23,97 5.393,25 
5 325 perfil viga "u" 0,75x,0,40x2,65mm (em metros). Biazam 10,99 3.571,75 
6 315 perfil viga "u" 100x0,40x2,65mm (em metros). Biazam 12,99 4.091,85 
10 40 cantoneira laminada 2x1/4mm (barras). Cipalam 84,89 3.395,60 
11 40 cantoneira laminada 1.1/2x1/4mm (barras). Cipalam 59,99 2.399,60 
12 40 cantoneira laminada 1.1/4x1/4mm (barras). Cipalam 48,99 1.959,60 
13 40 ferro chato 2x3/8mm (barras). Cipalam 64,92 2.596,80 
14 65 ferro cantoneira 7/8x1/8mm (barras). Cipalam 25,99 1.689,35 
15 75 ferro cantoneira 3/4x1/8mm (barras). Cipalam 18,99 1.424,25 
16 80 ferro redondo 1/2 pol. (barras). Cipalam 10,99 879,20 
17 45 tubo industrial 100x100x2,00mm (barras). Vanzim 109,94 4.947,30 
18 45 tubo industrial 80x80x1.50mm (barras). Vanzim 79,99 3.599,55 
19 20 tubo galvanizado 100x3,35mm (barras). Vanzim 274,99 5.499,80 

20 180 tela mosqueteira galvanizada com montantes em perfil de alumínio 
(m²). Beluco 109,94 19.789,20 

21 140 tubo industrial 1.1/2x1.50mm (barras). Vanzim 40,99 5.738,60 
22 110 tubo industrial 1x1.20mm (barras). Vanzim 24,99 2.748,90 
23 80 tubo industrial galvanizado 40x40x1.50mm (barras). Vanzim 44,97 3.597,60 
24 40 chapa galvanizada 3.000x1.200x1.20mm. Gerdau 161,90 6.476,00 

25 2.000 
mão de obra de consertos em caixas metálica, coberturas, pontos de 

circular, postes, semáforos, placas de trânsito, grades, portões, janelas e 
parques de diversões. 

Beluco 18,99 37.980,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de junho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do pre-
sente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de 
Recursos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para no-
meação para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público 
de Emprego Público realizado em 08 de novembro de 2015, de acordo com 
Edital nº 002/2015, 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 Mu-
nicípio no dia 22 de Março de 2017, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianor-
te-PR, às 12h:45min, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exa-
me Pré-Admissional), e os exames abaixo relacionados.   

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SETOR EXTENSÃO DO 
NIS II
NOME      CLASSIFICAÇÃO 
JOSIANE SALVATICO    01º

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  SETOR VIII
NOME      CLASSIFICAÇÃO 
ADRIANA APARECIDA PIVETA DOS SANTOS  01º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 09 de Março de 2017.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 141/2017-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 3130, de 07/03/2017, 
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  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora pública municipal JULIANA LEROY 
GONÇALVES PINHEIRO MARTINELLI, do cargo de provimento efetivo de 
MÉDICO, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 06 de março de 2017.
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 07 de Março de 2017.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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