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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração

Div. de Licitação
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 1313/2017 - 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 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALA-
RES - EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pica 
Pau, 1211, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86701-040, inscrita 
no CNPJ sob nº 01.328.535/0001-59.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 366/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.420,30 (Um mil quatrocentos e vinte reais e trinta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1314/2017 - 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 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - 
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Itacolomi, nº 1831, 
Sala A, Bairro Amadori, CEP 85502-070, na cidade de Pato Branco, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.435.077/0001-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 382/2016.
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para realização de curativos 
especiais nos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 

12.177,00 (Doze mil cento e setenta e sete reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1322/2017 - 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  BELUCO METALURGICA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1451, CEP 
87.210-018, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 07.041.889/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 259/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços de sinalização viária para a Divisão 
Municipal de Trânsito.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.900,00 (Sete mil e novecentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1331/2017 - 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 CHIARELI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.209-104, 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 53/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e 



Órgão Oficial Nº 1137                   Terça-feira, 14 de novembro de 2017                                       Pág. 

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

2
correlatos para atender as Secretarias, Divisões e demais órgãos da Prefeitura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.247,50 (Dois mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de novembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE HOMOLOGAÇÃO 

Referente à Licitação nº 241/2017, modalidade Pregão Presencial, concernente 
ao Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para aten-
der os alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e demais equipes 
esportivas e também material de copa e cozinha para a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – A revogação parcial da homologação da empresa A G ROSSATO - DISTRI-
BUIDORA - ME, referente aos itens 01-02-03-04-05-26.
II – A adjudicação e homologação dos itens 01-02-05 para a empresa 2º coloca-
do que aceitou assumir o Registro de Preços: SIDNEI APARECIDO CHIARELI 
& CIA LTDA - EPP, como vencedora dos itens 01-02-05 no valor unitário de 
sua proposta à época da licitação, totalizando R$ 6.999,00 (Seis mil novecentos 
e noventa e nove reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de outubro 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 Licitação nº 
271/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 376/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de serviços de Centro de Formação 
de Condutores e exames laboratoriais para mudança de categoria de Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH - dos condutores das viaturas do Corpo de Bom-
beiros de Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: CENTRO DE FOR-
MAÇÃO DE CONDUTORES VIA EDUCATIVA LTDA - ME como vencedora 
do item 01 no valor total de R$ 18.200,00 (Dezoito mil e duzentos reais); e, 
LABORATÓRIO MENINO JESUS S/S LTDA - ME como vencedora do item 
02 no valor total de R$ 2.870,00 Dois mil oitocentos e setenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 398/2017 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 241/2017, homologado em 
31/10/2017. 
Valor Homologado: R$ 6.999,00 (Seis mil novecentos e noventa e nove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
atender os alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e demais 
equipes esportivas e também material de copa e cozinha para a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: até 15/09/2017. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 Pct 

arroz agulhinha tipo 1, pacote de 5 quilos, de acordo com as nta 
02 e 33, 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 6 

meses, com certificado de classificação. 

IDEAL 9,90 990,00 

2 300 Cx. 
caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, padrão 
estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da saúde, com 

prazo de validade mínimo de 2 meses. 
CRISTAL 19,20 5.760,00 

5 100 UN 

macarrão parafuso, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 

enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme 
de milho, corantes naturais urucum e cúrcuma. contem glúten. 

ELIANE 2,49 249,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de outubro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 403/2017 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 268/2017, homologado em 
07/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 7.564,20 (Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro 
Reais e Vinte Centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e 
higiene para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de 
Assistência Social. 
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 Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 432 Pct pacote de iogurte com polpa de morango ou coco,1000g. LACTONORTE  
1,85 

        
799,20 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 398/2017 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 241/2017, homologado em 
31/10/2017. 
Valor Homologado: R$ 6.999,00 (Seis mil novecentos e noventa e nove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
atender os alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e demais 
equipes esportivas e também material de copa e cozinha para a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: até 15/09/2017. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 Pct 

arroz agulhinha tipo 1, pacote de 5 quilos, de acordo com as nta 
02 e 33, 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 6 

meses, com certificado de classificação. 

IDEAL 9,90 990,00 

2 300 Cx. 
caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, padrão 
estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da saúde, com 

prazo de validade mínimo de 2 meses. 
CRISTAL 19,20 5.760,00 

5 100 UN 

macarrão parafuso, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 

enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme 
de milho, corantes naturais urucum e cúrcuma. contem glúten. 

ELIANE 2,49 249,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de outubro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 403/2017 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 268/2017, homologado em 
07/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 7.564,20 (Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro 
Reais e Vinte Centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e 
higiene para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de 
Assistência Social. 
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 Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

39 432 Pct pacote de iogurte com polpa de morango ou coco,1000g. LACTONORTE  
1,85 

        
799,20 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

85 2.706 Lt 
leite pasteurizado e padronizado, pacote com 1000 ml, 

acondicionado em embalagem plástica de 1ª qualidade, o 
produto deverá ter validade não inferior a 03 (três) dias. 

LACTONORTE 2,50 6.765,00 

Total geral de R$ 7.564,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 404/2017 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 268/2017, homologado em 
07/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 141.071,54 (Cento e Quarenta e Um Mil, Setenta e Um 
Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa, cozinha e 
higiene para os Centros de Atenção Psicossocial, SAMU e Secretaria de 
Assistência Social. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 598 UN 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em po, energizado com 9 
vitaminas. produto de primeira linha, acondicionado em embalagem 

atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro de leite em po, 
maltodextrina, estabilizante lecitina de soja, aroma imitacao de 

baunilha, vitaminas e sal. 

Merilu 

 
 

2,70 1.614,60 

2 550 Pct 

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  

São 
Bernardo 4,70 2.585,00 

3 550 Pct 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. embalagem 
de 5kg em polietileno, contendo dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo 
com as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. 

Cristalmar 9,80 5.390,00 

5 350 UN 
lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com 
oleo comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de constituicao (ao 

proprio suco), oleo comestivel e sal. nao contem gluten. 1ª qualidade. 
Palmeira 5,10 1.785,00 

6 150 UN 
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de ferrugem, 
peso liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja, água, sal e extrato 

vegetal em pó. não contem glúten 
Falani 3,45 517,50 

7 400 UN 

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: 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. com certificado de classificação. 

Ideal 10,80 4.320,00 

8 200 UN 
azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr, embalagem de vidro. 

ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido 
cítrico. 

Ciafrios 6,30 1.260,00 

9 210 UN 

bala sabor iogurte, pacote com 700gr. ingredientes: xarope de glucose, 
açúcar, gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido 

cítrico, estabilizante lecitina de soja, aromas artificiais de morango, 
iogurte, toffe e framboesa; aromas idênticos ao natural de maça verde 
e abacaxi; aroma natural de menta, corantes artificiais vermelho 40, 

amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante; corante natural 
caramelo. não contem glúten. 

Soberano 6,20 1.302,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

10 190 UN 

pirulitos sortidos com recheio mastigável, embalagem de 600gr com 50 
unidades. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, aromatizantes artificiais, acidulante acido cítrico, 
estabilizante lecitina de soja, corante inorgânico dióxido de titânio 

(titanium dioxide, eec e-171) corante natural cúrcuma (eec e-100), 
corantes artificiais (vermelho 40, azul brilhante) (red # 40, bleu # 1, 

eec e-129, e-133). não contem glúten 

Prodasa 5,34 1.014,60 

11 100 UN 

trigo para quibe – de ótima qualidade, cor, sabor e aroma 
característicos do produto. embalagem integra de 500g, na embalagem 
deverá constar data de fabricação, data de validade, e número do lote 

do produto. validade mínima de 6 (seis) meses na data da entrega. 

Amafil 3,00 300,00 

16 150 UN 
polvilho doce - embalagem com 500grs, proveniente do amido de 

mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre de 
matéria terrosa e vegetais. 

Cialho 3,80 570,00 

17 20 UN caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, 
contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. Nutry 23,90 478,00 

18 60 UN batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, ingredientes: 
batata, gordura vegetal e sal. não contem glúten. Huber 10,50 630,00 

20 32 UN 

beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor coco, embalagem de 
1kg, validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite condensado 
(leite padronizado e açúcar), açúcar, água, coco ralado, gordura 

vegetal e espessante pectina, com traços de amendoim.  

Aurea 19,60 627,20 

22 680 UN 

pacotes de 360gr de biscoito salgado cracker, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico (vitamina b9), gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, 
sal, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio (ins 

503ii), pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) e bicarbonato de sódio 
(ins500ii), emulsificante lecitina de soja (ins 322), melhoradores de 

farinha: metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i). pode 
conter traços de leite e gergelim. 

Todeschini 2,68 1.822,40 

24 350 UN 

biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, 

fermentos químicos fosfato mono cálcio e bicarbonato de sódio e 
amônio e melhorador de farinha: enzima protease. pode conter traços 

de soja e leite. contem gluten 

Sol salt 2,58 903,00 

25 240 UN 

pacotes de 340gr 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. 

Bola Mel 2,95 708,00 

28 250 UN 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 126gr com 20 
unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, 
manteiga de cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, 

amendoim, leite em pó integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, 
castanha de caju, farinha de arroz, gordura de manteiga desidratada, 

extrato de malte, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol 
polirricineleato, fermento químico bicarbonato de sódio e 

aromatizantes. contem glúten. 

Bel 3,75 937,50 

29 140 UN 

bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes: açúcar, gorduras 
vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de 

cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, 
farinha de soja integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga 

desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte, 
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento 

químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

Lacta 29,90 4.186,00 

30 16 UN 

brigadeiro cremoso, para uso de recheios e coberturas, sabor 
chocolate, embalagem de 1 kg, validade mínima de 12 meses. 
ingredientes: leite condensado (leite padronizado e açúcar), 

maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó e espessantes gelatina e 
pectina, aromatizantes, com traços de amendoin.  

Aurea 14,20 227,20 

31 100 UN 

pote de sorvete de 2 litros sabor creme com os ingredientes: água, 
açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, gordura vegetal, 
manteiga, soro de leite, aromatizantes, corantes naturais urucum e 

cúrcuma, espessantes, goma guar, goma jataí, carragena, estabilizante 
monoesterato de glicerina; não contém glúten. 

Cremone 14,90 1.490,00 

35 40 UN iogurte, sabor morango, pote com 900 gr. Unibaby 3,95 158,00 
36 40 UN iogurte, sabor coco, pote com 900 gr. Unibaby 3,95 158,00 

37 300 UN leite fermentado desnatado adoçado com lactobacilos vivos paracasei e 
fonte de zinco, embalagem com 450gr. Unibaby 3,95 1.185,00 

38 150 UN 

petit suisse sabor morango. embalagem de 360g com 8 unidades. 
ingredientes: leite desnatado, preparado de morango (água, 

frutooligossacarídeos, frutose, açúcar, morango, cálcio, ferro, zinco, 
amido modificado, vitaminas a e d, corante natural carmim cochonilha, 

acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e goma xantana, 
estabilizante carboximetilcelulose e goma guar, conservador sorbato de 

potássio e aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de cálcio, 
fermento lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio. 

Unibaby 3,70 555,00 

40 510 UN bandeja de iogurte, com 6 unidades, 540g sabores variados. Unibaby 2,30 1.173,00 

43 150 UN 

lata de pêssego em calda, 450 g. pêssego colido, lavado, descaroçado, 
cortado e colocado em lata, com calda de açúcar quente e assim passa 

por um processo de pasteurização. não contém quantidades 
significativas de fibra alimentar, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e sódio. 

G.B 8,15 1.222,50 

44 50 UN latas de ameixa em calda, peso drenado 400g. ingredientes: ameixa, 
água, e açúcar. não contém glúten. G.B 6,65 332,50 

45 50 UN latas de abacaxi em calda, peso drenado 400g. ingredientes: abacaxi, 
água, e açúcar. não contém glúten.  Xavante 7,18 359,00 

46 100 UN 
goiabada, 300g. produto em embalagens flow pack, facilita o manuseio 
e permite uma melhor visualização na gôndola. ingredientes goiaba e 

açúcar. não contém glúten.  
Amore 2,15 215,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

10 190 UN 

pirulitos sortidos com recheio mastigável, embalagem de 600gr com 50 
unidades. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, gordura vegetal, 
amido de milho, aromatizantes artificiais, acidulante acido cítrico, 
estabilizante lecitina de soja, corante inorgânico dióxido de titânio 

(titanium dioxide, eec e-171) corante natural cúrcuma (eec e-100), 
corantes artificiais (vermelho 40, azul brilhante) (red # 40, bleu # 1, 

eec e-129, e-133). não contem glúten 

Prodasa 5,34 1.014,60 

11 100 UN 

trigo para quibe – de ótima qualidade, cor, sabor e aroma 
característicos do produto. embalagem integra de 500g, na embalagem 
deverá constar data de fabricação, data de validade, e número do lote 

do produto. validade mínima de 6 (seis) meses na data da entrega. 

Amafil 3,00 300,00 

16 150 UN 
polvilho doce - embalagem com 500grs, proveniente do amido de 

mandioca, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, livre de 
matéria terrosa e vegetais. 

Cialho 3,80 570,00 

17 20 UN caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores variados, 
contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. Nutry 23,90 478,00 

18 60 UN batata palha crocante sequinha, embalagem de 500gr, ingredientes: 
batata, gordura vegetal e sal. não contem glúten. Huber 10,50 630,00 

20 32 UN 

beijinho para uso em recheios e coberturas, sabor coco, embalagem de 
1kg, validade mínima de 12 meses. ingredientes: leite condensado 
(leite padronizado e açúcar), açúcar, água, coco ralado, gordura 

vegetal e espessante pectina, com traços de amendoim.  

Aurea 19,60 627,20 

22 680 UN 

pacotes de 360gr de biscoito salgado cracker, acondicionado em 
embalagem dupla. ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico (vitamina b9), gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, 
sal, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio (ins 

503ii), pirofosfato ácido de sódio (ins 450i) e bicarbonato de sódio 
(ins500ii), emulsificante lecitina de soja (ins 322), melhoradores de 

farinha: metabissulfito de sódio (ins 223) e protease (ins 1101i). pode 
conter traços de leite e gergelim. 

Todeschini 2,68 1.822,40 

24 350 UN 

biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de trigo enriquecida 
com ferro e acido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, 

fermentos químicos fosfato mono cálcio e bicarbonato de sódio e 
amônio e melhorador de farinha: enzima protease. pode conter traços 

de soja e leite. contem gluten 

Sol salt 2,58 903,00 

25 240 UN 

pacotes de 340gr 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. 

Bola Mel 2,95 708,00 

28 250 UN 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com 126gr com 20 
unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, 
manteiga de cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, 

amendoim, leite em pó integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, 
castanha de caju, farinha de arroz, gordura de manteiga desidratada, 

extrato de malte, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol 
polirricineleato, fermento químico bicarbonato de sódio e 

aromatizantes. contem glúten. 

Bel 3,75 937,50 

29 140 UN 

bombom recheado, pacote de 1kg, ingredientes: açúcar, gorduras 
vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, massa de 

cacau, manteiga de cacau, castanha de caju, soro de leite em pó, 
farinha de soja integral, leite em pó desnatado, gordura de manteiga 

desidratada, sal, óleo de soja, cacau em pó, extrato de malte, 
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol poliricinoleato, fermento 

químico bicarbonato de sódio e aromatizante 

Lacta 29,90 4.186,00 

30 16 UN 

brigadeiro cremoso, para uso de recheios e coberturas, sabor 
chocolate, embalagem de 1 kg, validade mínima de 12 meses. 
ingredientes: leite condensado (leite padronizado e açúcar), 

maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó e espessantes gelatina e 
pectina, aromatizantes, com traços de amendoin.  

Aurea 14,20 227,20 

31 100 UN 

pote de sorvete de 2 litros sabor creme com os ingredientes: água, 
açúcar, xarope de glicose, leite em pó desnatado, gordura vegetal, 
manteiga, soro de leite, aromatizantes, corantes naturais urucum e 

cúrcuma, espessantes, goma guar, goma jataí, carragena, estabilizante 
monoesterato de glicerina; não contém glúten. 

Cremone 14,90 1.490,00 

35 40 UN iogurte, sabor morango, pote com 900 gr. Unibaby 3,95 158,00 
36 40 UN iogurte, sabor coco, pote com 900 gr. Unibaby 3,95 158,00 

37 300 UN leite fermentado desnatado adoçado com lactobacilos vivos paracasei e 
fonte de zinco, embalagem com 450gr. Unibaby 3,95 1.185,00 

38 150 UN 

petit suisse sabor morango. embalagem de 360g com 8 unidades. 
ingredientes: leite desnatado, preparado de morango (água, 

frutooligossacarídeos, frutose, açúcar, morango, cálcio, ferro, zinco, 
amido modificado, vitaminas a e d, corante natural carmim cochonilha, 

acidulante ácido cítrico, espessantes carragena e goma xantana, 
estabilizante carboximetilcelulose e goma guar, conservador sorbato de 

potássio e aromatizante) açúcar, creme de leite, cloreto de cálcio, 
fermento lácteo, coalho e conservador sorbato de potássio. 

Unibaby 3,70 555,00 

40 510 UN bandeja de iogurte, com 6 unidades, 540g sabores variados. Unibaby 2,30 1.173,00 

43 150 UN 

lata de pêssego em calda, 450 g. pêssego colido, lavado, descaroçado, 
cortado e colocado em lata, com calda de açúcar quente e assim passa 

por um processo de pasteurização. não contém quantidades 
significativas de fibra alimentar, gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans e sódio. 

G.B 8,15 1.222,50 

44 50 UN latas de ameixa em calda, peso drenado 400g. ingredientes: ameixa, 
água, e açúcar. não contém glúten. G.B 6,65 332,50 

45 50 UN latas de abacaxi em calda, peso drenado 400g. ingredientes: abacaxi, 
água, e açúcar. não contém glúten.  Xavante 7,18 359,00 

46 100 UN 
goiabada, 300g. produto em embalagens flow pack, facilita o manuseio 
e permite uma melhor visualização na gôndola. ingredientes goiaba e 

açúcar. não contém glúten.  
Amore 2,15 215,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

47 50 UN 

barra de chocolate 1kg, para todo tipo de preparação, ideal para 
derreter, cobrir e moldar. cobertura fracionada que garante sabor e 

textura, não necessita de temperagem ou choque térmico, garantindo 
mais praticidade e agilidade no preparo das receitas e excelente brilho. 

não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

48 50 UN 

barra de chocolate branco 1kg, para todo tipo de preparação, ideal 
para derreter, cobrir e moldar. cobertura fracionada que garante sabor 

e textura, não necessita de temperagem ou choque térmico, 
garantindo mais praticidade e agilidade no preparo das receitas e 

excelente brilho. não contém glúten. 

Harald 18,10 905,00 

49 15 UN caixa de doce suspiro, contendo 50 unidades cada Nutribom 14,80 222,00 
50 15 UN caixa de doce maria mole, contendo 50 unidades cada Nutribom 14,80 222,00 
51 40 UN caixa de doce de abóbora, contendo 50 unidades cada Nutribom 13,00 520,00 
52 15 UN pacote de doce de leite com 1,5 kg, contendo 50 unidades cada Nutribom 8,85 132,75 
56 300 UN prato redondo de papelão laminado. medida aproximada de 23 cm. Ciapel 0,60 180,00 

60 150 UN pacotes de 01 kg de sal fino e iodado (contendo cloreto de sodio), 
iodato de potassio, anti-umectante, auui, conforme legislacao vigente União 0,90 135,00 

61 100 UN 

caixa de 63 gramas de caldo de carne, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, salsa, alecrim, louro, extrato de carne, 
cúrcuma, noz-moscada, pimenta-do-reino branca, cravo, realçadores 

de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizante e 
corante 

Maggi 1,13 113,00 

62 100 UN 

caixa de 63 gramas de caldo de galinha, em tabletes. ingredientes: sal, 
gordura vegetal, amido, cebola, cúrcuma, alho, salsa, carne de galinha, 
pimenta-do-reino branca, realçadores de sabor glutamato monossódico 

e inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural cúrcuma e 
caramelo iii. contém glúten. 1ª qualidade 

Maggi 1,13 113,00 

63 70 UN 

catchup embalagem de 400 gr. ingredientes: tomate, açúcar, vinagre, 
sal, cebola, alho, especiarias, espessante pectina e goma xantana, 

acidulante ácido lático, conservador sorbato de potássio e 
aromatizantes. não contem glúten 

Sabore 2,74 191,80 

64 20 UN massa para lasanha que vai direto ao forno, embalagem com 500gr.  Izabela 4,85 97,00 

65 430 UN chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: folhas tostadas de 
erva-mate (ilex paraguariensis). D.Mille 3,40 1.462,00 

69 200 UN 

doce de leite com coco pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite 
pasteurizado padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, coco 
ralado, enzima betagalactosidase e conservador: sorbato de potássio. 

não contem glúten. 

Triângulo 4,35 870,00 

73 600 Dz 

ovos selecionados tipo 01, uma dúzia, 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. 

Central 4,68 2.808,00 

74 420 UN 
latas de 330gr de extrato de tomate, simples, concentrado. 

ingredientes: polpa de tomate, agua, sal, acido citrico e corante natural 
de urucum. validade por dois anos a contar da data de entrega. 

Bonare 1,88 789,60 

75 340 UN fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados  Schin 20,30 6.902,00 

76 30 UN galões com 20 litros de água mineral sem gás, com validade mínima de 
02 meses. Cristal 10,00 300,00 

77 100 Cx. 
caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, padrão 

estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da saúde, com prazo de 
validade mínimo de 2 meses. 

Cristal 13,90 1.390,00 

78 200 UN 

água mineral, não gasosa, oriunda de fonte hipotermal que apresente 
laudo de análise do órgão competente, entregues em embalagens de 
500ml tipo pet. a embalagem deverá conter especificado o local de 
origem do produto, peso, data de embalagem e data de validade. 

Cristal 0,88 176,00 

79 205 Pct pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e 
acido folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. Mona 9,30 1.906,50 

81 130 Pct 

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. 

Sinhá 2,15 279,50 

82 470 Cx. caixa de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida 
com data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. Nenê 3,25 1.527,50 

83 200 UN 

leite de coco – produto obtido de leite de coco, pasteurizado e 
homogeneizado, pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor 

característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem de plástico, 
com 200ml. com identificação na embalagem, dos ingredientes, valor 
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. isento de 

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. validade mínima de 06 
(seis) meses. 

Do Vale 2,48 496,00 

84 275 Pct leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, 
lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 8,30 2.282,50 

86 40 UN 
macarrão com ovos argola, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9), ovos, 
amido, corantes naturais (urucum e cúrcuma). contem glúten. 

Roberta 2,58 103,20 

87 140 UN pacote de macarrão espaguete, embalagem de 500gr Roberta 1,60 224,00 

90 110 UN 

macarrão parafuso, embalagem de 500g. ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 enriquecida 

com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca ou creme de milho, 
corantes naturais urucum e cúrcuma. contem glúten. 

Roberta 1,68 184,80 

91 300 UN 

pote de maionese, 500 gramas, ingredientes: água, óleo vegetal, 
vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de 

limão, acidulante acido lático, espessante goma xantana, conservador 
ácido sorbico, sequestrante edta, cálcio dissódico, corante páprica, 

aromatizante (aroma natural de mostarda) antioxidante bhte bha. não 
contem glúten. embalagem deve conter a data de fabricacao e 

vencimento. 

Purity 3,60 1.080,00 

93 300 UN 
requeijão; cremoso; embalado em copo hermeticamente fechado - 

copo 200 g. embalagem contendo informações do fabricante e registro 
no órgão competente. 

Latco 4,50 1.350,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

94 112 UN 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto 
proveniente de graos sadios de milho nao danificados por insetos ou 
fungos e em bom estado de conservacao. a embalagem deve estar 

intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno 
transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo de 6 meses. 

data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

Amafil 1,78 199,36 

95 440 UN milho de pipoca, embalagem com 500gr Amafil 2,35 1.034,00 

96 200 UN 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, 
reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em 

recipiente metálico, hermeticamente fechado e esterilizado através de 
um processo térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação 

indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade 

Goiás 1,78 356,00 

97 440 UN 

latas de 200 gr (drenado) de milho verde em conserva, contendo graos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. embalado 
em recipiente metalico, hermeticamente fechado e esterilizada atraves 

de processo termico, com validade de 3 anos da data de fabricacao 
indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

Goiás 1,45 638,00 

98 60 UN 

mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.: polvilho doce, 
gordura vegetal hidrogenada, leite em pó integral, condimento 

preparado sabor queijo romano (queijo, soro de leite em pó, gordura 
vegetal, maltodextrina, sal, proteína láctea e aromatizante), 

condimento preparado sabor queijo (soro de leite, sal, maltodextrina, 
amido de milho, amido de milho modificado, extrato de levedura em 

pó, realçador de sabor glutamato de sódio, substâncias aromatizantes 
naturais e idênticas ás naturais, antiumectantes fosfato tricálcico e 

dióxido de silício, acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó, realçador 
sabor glutamato monossódico, acidulante ácido láctico e antioxidante 

bht. não contem glutem 

Amafil 3,95 237,00 

99 610 UN óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml.  Leve 3,30 2.013,00 

100 100 UN embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: 
fermentado acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. Neval 1,55 155,00 

103 160 UN pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado Seleti 1,75 280,00 

105 150 Kg 

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 2,29 343,50 

107 114 Kg 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação 

Cialho 17,80 2.029,20 

108 50 UN 

quilos de limao tayti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de 
residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme 
e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 

tecnica de alimentacao. 

Bela Vista 4,80 240,00 

109 100 UN 

quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca, aparência viçosa e 
saudável - classificação/características gerais: deverá ser procedente 

de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre 

de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. 
não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes, deverão estar 

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

Bela Vista 1,98 198,00 

110 150 UN quilos de repolho, verde claro, sem danificações. Bela Vista 2,49 373,50 

111 130 Kg 

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 4,64 603,20 

112 100 Kg 

pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo 
de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação 

uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação.  

Bela Vista 5,98 598,00 

113 808 Kg 

banana nanica, um quilo, 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. 

Casaroto 1,55 1.252,40 

114 378 Kg quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. Bela Vista 1,98 748,44 

115 500 UN 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Bela Vista 1,90 950,00 

117 406 Mç 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de 

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

Bela Vista 1,09 442,54 

118 240 UN 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes e deverão estar em conformidade com os itens 17 

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

Bela Vista 2,45 588,00 

127 1580 Kg 

melancia, um quilo, 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 1,39 2.196,20 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

94 112 UN 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, tipo 1. produto 
proveniente de graos sadios de milho nao danificados por insetos ou 
fungos e em bom estado de conservacao. a embalagem deve estar 

intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno 
transparente e bem vedado. prazo de validade: minimo de 6 meses. 

data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

Amafil 1,78 199,36 

95 440 UN milho de pipoca, embalagem com 500gr Amafil 2,35 1.034,00 

96 200 UN 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, 
reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em 

recipiente metálico, hermeticamente fechado e esterilizado através de 
um processo térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação 

indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade 

Goiás 1,78 356,00 

97 440 UN 

latas de 200 gr (drenado) de milho verde em conserva, contendo graos 
inteiros, reidratados ao natural, contendo agua, acucar e sal. embalado 
em recipiente metalico, hermeticamente fechado e esterilizada atraves 

de processo termico, com validade de 3 anos da data de fabricacao 
indicada na tampa da lata e de 1ª qualidade. 

Goiás 1,45 638,00 

98 60 UN 

mistura para pão de queijo, embalagem 250gr, ing.: polvilho doce, 
gordura vegetal hidrogenada, leite em pó integral, condimento 

preparado sabor queijo romano (queijo, soro de leite em pó, gordura 
vegetal, maltodextrina, sal, proteína láctea e aromatizante), 

condimento preparado sabor queijo (soro de leite, sal, maltodextrina, 
amido de milho, amido de milho modificado, extrato de levedura em 

pó, realçador de sabor glutamato de sódio, substâncias aromatizantes 
naturais e idênticas ás naturais, antiumectantes fosfato tricálcico e 

dióxido de silício, acidulante ácido cítrico), sal, queijo em pó, realçador 
sabor glutamato monossódico, acidulante ácido láctico e antioxidante 

bht. não contem glutem 

Amafil 3,95 237,00 

99 610 UN óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml.  Leve 3,30 2.013,00 

100 100 UN embalagem de 750ml de vinagre branco de álcool; ingredientes: 
fermentado acético de álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. Neval 1,55 155,00 

103 160 UN pacote de 50 gr de queijo parmesao ralado Seleti 1,75 280,00 

105 150 Kg 

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 2,29 343,50 

107 114 Kg 

quilos de alho graúdo, devendo ser de 1ª qualidade, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem bolor, parasitas e larvas, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e suas condições deverão estar de 

acordo com as normas técnicas de alimentação 

Cialho 17,80 2.029,20 

108 50 UN 

quilos de limao tayti, sendo de primeira qualidade, fresco, livre de 
residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme 
e intacta e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma 

tecnica de alimentacao. 

Bela Vista 4,80 240,00 

109 100 UN 

quilos de beterraba: tamanho médio, cor branca, aparência viçosa e 
saudável - classificação/características gerais: deverá ser procedente 

de espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido o grau 
máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, estar livre 

de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. 
não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes, deverão estar 

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

Bela Vista 1,98 198,00 

110 150 UN quilos de repolho, verde claro, sem danificações. Bela Vista 2,49 373,50 

111 130 Kg 

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 4,64 603,20 

112 100 Kg 

pimentão verde - embalado em saco de polietileno transparente, sendo 
de primeira qualidade, apresentando tamanho e conformação 

uniformes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio, e 
suas condições deverão estar de acordo com a norma técnica de 

alimentação.  

Bela Vista 5,98 598,00 

113 808 Kg 

banana nanica, um quilo, 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. 

Casaroto 1,55 1.252,40 

114 378 Kg quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem sua 
aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. Bela Vista 1,98 748,44 

115 500 UN 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 

material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte de acordo com a 

resolução n.º 12/78 da cnnpa. 

Bela Vista 1,90 950,00 

117 406 Mç 

cebolinha - unidade (maço), folhas interinas, com talo, graúdas, sem 
manchas, com coloração uniforme, turgescentes, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas, maço aproximadamente 300g (sem raízes) de 

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

Bela Vista 1,09 442,54 

118 240 UN 

quilos de cenoura, tamanho médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de enfermidades, insetos e 
sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou 
mecânica que afete a sua aparência. não serão permitidos rachaduras, 
perfurações e cortes e deverão estar em conformidade com os itens 17 

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

Bela Vista 2,45 588,00 

127 1580 Kg 

melancia, um quilo, 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 1,39 2.196,20 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

129 120 Kg 
 kg de uva itália - de cachos bem cheios, com bagas firmes e lisas de 
cor e tamanho apropriados para a variedade, as frutas não devem se 
desprender com facilidade do cacho, devem estar livres de manchas.  

Bela Vista 6,99 838,80 

132 325 UN quilo de apresuntado fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Friella 9,28 3.016,00 

133 600 UN quilos de mortadela, com atendimento às normas de saúde pública e 
agricultura   Aurora 11,45 6.870,00 

134 735 Kg quilo de queijo mussarela fatiado, de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. Rohden 16,89 12.414,15 

137 300 UN 

quilo de carne bovina, tipo musculo, cortada em pedacos (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 14,90 4.470,00 

138 60 Kg 

bacon suíno- kg, defumado de primeira qualidade embalado a vácuo 
livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, 
prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data da entrega. 

conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. 

Palmali 15,90 954,00 

139 250 Kg 
quilo de coxa e sobrecoxa de frango, congelado, 1º qualidade e suas 

condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 
alimentacao. 

C Vale 5,48 1.370,00 

140 100 Kg 

carne suína bisteca, produto de qualidade, entregues em embalagens 
que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data 
de embalagem e data de validade, transportada em veículo refrigerado 

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

Cezar 
Massagard 9,95 995,00 

141 200 UN carne suína pernil, carne de 1ª qualidade. conforme registro no 
m.a.p.a. e s.i.f.- por kg 

Cezar 
Massagard 8,85 1.770,00 

142 300 Kg 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

Cezar 
Massagard 17,80 5.340,00 

143 180 UN 

quilos de lingüica toscana, 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. 

Friella 9,80 1.764,00 

144 420 UN frango inteiro congelado. conforme registro no m.a.p.a. e s.i.f. - por kg C Vale 5,18 2.175,60 

146 190 UN 

quilos de lingüica calabresa, 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. 

C Vale 6,95 1.320,50 

147 600 UN 

quilos de carne de frango, peito, embalado e congelado. suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. embalagem deve conter data de fabricacao nao superior a 
02 meses e data de vencimento. inspecionado pelo ministerio da 

agricultura. 

Cezar 
Massagard 15,88 9.528,00 

149 20 UN 

embalagem em lata de 400 gr de cereal infantil, contendo no rótulo as 
informações nutricionais e os seguintes ingredientes: farinha de arroz, 

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

niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, 
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina: contém 

glúten e traços de leite. 

Nestlé 8,85 177,00 

150 70 UN 

caixa de cereal de milho, levemente crocante com açúcar, embalagem 
com aproximadamente 300 gramas. ingredientes: milho, açúcar, sal, 
extrato de malte, vitamina c, zinco, ferro, vitamina a, vitamina b6, 

vitamina b12, vitamina b1, vitamina b. contém glúten. 

Corn Sugar 7,90 553,00 

158 1000 UN 
suco, pacote de 01 quilo, em po, para preparar 10 litros de suco. 

embalagem contendo instrucoes de preparo, datas de fabricacao e 
vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. diversos sabores. 

Piko 4,50 4.500,00 

164 50 UN filtro de papel clássico nº 103, com 40 filtros. Brigita 2,85 142,50 

165 5 UN garrafa térmica de pressão para café com ampola de vidro, corpo em 
plástico, com alça, capacidade de 2,0 litro. Aladin 59,40 297,00 

167 100 UN pacote de prato descartável 21 cm, com 10 unidades. Forsest 1,89 189,00 

172 60 UN guardanapo de papel, com dois rolos, tamanho 22x20cm, pacotes com 
02 rolos, cor branca, com 50 folhas cada rolo totalizando 100 folhas Nobre 1,50 90,00 

174 30 UN coador para café com filtro permanente de nylon. Orient 2,85 85,50 

177 20 UN 
mamadeira com capacidade de armazenamento de 240ml, adaptada 
para o bico super,  semelhante aos seios da mãe em látex.  extremas 
facilidades para a higienização livre de bisfenol a. com selo do inmetro 

Orient 10,25 205,00 

182 30 UN bastonete, caixa com  c/ 75 unidades, antigerme, com algodão 100% 
puro, hastes flexíveis e inquebráveis Cotton 1,30 39,00 

188 30 UN balde de lenços umedecidos contendo 450 unidades de 20 cm x 12 cm; Baby Bless 9,40 282,00 
193 80 UN aparelho de barbear, com três lâminas. Fiat 3,95 316,00 

Total geral de R$ 141.071,54  

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 407/2017 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 263/2017, homologado em 
09/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 294.456,50 (Duzentos e noventa e quatro mil 
quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de construção 
para doação às famílias assistidas pelo Programa Teto Solidário e Programa 
Minha Casa Melhor. 
Empresa: MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição req. 400 e 401 Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
4 7.350 Sc sacas de cimento com 50 kg cpllz32 NACIONAL 21,39 157.216,50 

5 2.450 Sc sacas de cimento com 50 kg cpllz32 (reservado cota) NACIONAL 21,50 52.675,00 

13 2.500 Sc sacas de cal virgem com 20 kg. MOTTIN PAVIN 7,09 17.725,00 

14 3.500 UN barra de ferro 5/16 GERDAU 14,64 51.240,00 

17 1.500 UN metros quadrados de piso comercial 43x43 cm. pei 4. VIVA PISOS 10,40 15.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 410/2017 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 271/2017, homologado em 
09/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.870,00 Dois mil oitocentos e setenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de Centro de 
Formação de Condutores e exames laboratoriais para mudança de categoria de 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - dos condutores das viaturas do 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: LABORATÓRIO MENINO JESUS S/S LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 14 SVÇ serviço laboratorial de exame toxicológico para realização de troca de 
categoria ou renovação da carteira nacional de habilitação. R$ 205,00 R$ 

2.870,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 407/2017 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 263/2017, homologado em 
09/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 294.456,50 (Duzentos e noventa e quatro mil 
quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de construção 
para doação às famílias assistidas pelo Programa Teto Solidário e Programa 
Minha Casa Melhor. 
Empresa: MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição req. 400 e 401 Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
4 7.350 Sc sacas de cimento com 50 kg cpllz32 NACIONAL 21,39 157.216,50 

5 2.450 Sc sacas de cimento com 50 kg cpllz32 (reservado cota) NACIONAL 21,50 52.675,00 

13 2.500 Sc sacas de cal virgem com 20 kg. MOTTIN PAVIN 7,09 17.725,00 

14 3.500 UN barra de ferro 5/16 GERDAU 14,64 51.240,00 

17 1.500 UN metros quadrados de piso comercial 43x43 cm. pei 4. VIVA PISOS 10,40 15.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 410/2017 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 271/2017, homologado em 
09/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.870,00 Dois mil oitocentos e setenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de Centro de 
Formação de Condutores e exames laboratoriais para mudança de categoria de 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH - dos condutores das viaturas do 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: LABORATÓRIO MENINO JESUS S/S LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

2 14 SVÇ serviço laboratorial de exame toxicológico para realização de troca de 
categoria ou renovação da carteira nacional de habilitação. R$ 205,00 R$ 

2.870,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

Secretaria de Finanças

Secretaria de Educação
PORTARIA Nº  001  / SMEC / 2017

 A Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Ci-
anorte, cumprindo o disposto no Decreto 196/2015, resolve: 
Art. 1º Designar os membros da Comissão Central do processo de consulta sobre 
a continuidade das atuais diretoras das escolas e Centro Municipal de Educação 
Infantil abaixo especificado:
COMISSÃO CENTRAL:
Amelia Carvalho de Andrade
Eliane Aparecida Lopes (Presidente)
Valquíria Charles da Silva
Milene Macedo de Moraes
Sandra Locatelli Português

Art. 2º Nomear as Comissões Consultivas para executar  os trabalhos necessári-
os à efetivação do  Processo de Consulta à Comunidade Escolar sobre a continui-
dade ou não das atuais diretoras, que manifestaram interesse em continuar  nos 
cargos de direção  para o próximo biênio.
§ 1º. As Comissões Consultivas no Âmbito das Escolas Municipais  serão com-
postas pelos seguintes membros:

ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES:
Representante dos Professores: Margareth Vieira Moreno Romano

Representante dos funcionários: Adrielle Freitas Clabone
Representante de Pais dos alunos:  Simone de Jesus Dematei Gregio
Representante da Coordenação Pedagógica: Silvia Aparecida Turetta Silva
Secretária da Instituição de Ensino:Silene Cristina Almeida

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM AEROPORTO 
Representante dos Professores:  Neiva Vicente de Oliveira
Representante dos funcionários: Aline Aparecida da Silva Alves Farias
Representante de Pais dos alunos: Marinei Pontes Ouverney
Representante da Coordenação Pedagógica: Rozileni Alves de Camargo Cabe-
lleira
Secretário da Instituição de Ensino: Edivaldo Marques Ferreira

§ 2º A Comissão Consultiva no Âmbito do Centro Municipal de Educação Infan-
til  será compostas pelos seguintes membros:
C.M.E.I. PEDRINHO E NARIZINHO
Representantes dos  Educadores Infantis: Elaine Gomes Moreira
Representante de Pais dos Alunos: Camila Rosa Tencate Biudes
Representante dos Funcionários: Nilva Salete Formigare Barros
Representante da Coordenação  Pedagógica: Darlene dos Santos Ribeiro Car-
valho
Educadora/ na falta de secretário: Sirlei Aparecida Barbosa
Art. 3º Designar os servidores que atuarão enquanto PREPOSTOS, represen-
tando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura nos atos da consulta de 
Diretores, a saber:
Escola Municipal Castro Alves: Solange Barrin
Escola Municipal Jardim Aeroporto: Claudia Fernandes Barros
CMEI Pedrinho e Narizinho: Karla Beatriz Alves Fogassa
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella.
Cianorte, 14 de novembro  de 2017.

MARIA NEUZA CASASSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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