
 

 

 

 
 
 

 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2017 
 
  O Município de Cruzeiro do Iguaçu, torna público o 

credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, para ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, destinada às Escolas Municipais 

e Centro de Educação Infantil do Município de Cruzeiro do Iguaçu, com 
recursos do FNDE/PNAE e do Município, nas condições estabelecidas no 
presente Edital e seus Anexos. Declarando credenciadas: Lorenilce Maria 

Pawnoski da Silva, com valor de R$:3.299,53(três mil, duzentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). Rosinei da Silva, com 
valor de R$:7.293,78(sete mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e 

oito centavos). Vergul da Silva, com valor de R$:7.293,78(sete mil, 
duzentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Alcebides 

Pavnoski, com valor de R$:6.761,83 (seis mil, setecentos e sessenta e um 
reais e oitenta e três centavos). Fabiana Luiza Pavnoski, com valor de 
R$:6.761,83 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta e três 

centavos). Anibal De Jesus França  com valor de R$:6.029,40 (seis mil, 
vinte e nove reais e quarenta centavos). Darli Sachini Reffatti  com valor 

de R$:1.016,33 (um mil, dezesseis reais e trinta e três centavos). Ironilse 
Aparecida Borges dos Santos, com valor de R$:7.849,75(sete mil, 
oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Francieli 

dos Santos, com valor de R$:9.540,43(nove mil, quinhentos e quarenta 
reais e quarenta e três centavos). Cleiton Fábio Reck, com valor de 
R$:9.167,05 (nove mil cento e sessenta e sete reais e cinco centavos).  

Maycon Reck, com valor de R$:9.167,05 (nove mil cento e sessenta e sete 
reais e cinco centavos). Tiago Lenin Reck, com valor de R$:9.167,05 

(nove mil cento e sessenta e sete reais e cinco centavos). Waldir Luiz 
Rech, com valor de R$:9.167,05 (nove mil cento e sessenta e sete reais e 
cinco centavos). Lauri Arildo Pegorini, com valor de R$:5.149,50 (cinco 

mil cento e quarenta e nove reais). Airto Guansino, com valor de 
2.074,80 (dois mil setenta e quatro e oitenta centavos). 
 

 
      Cruzeiro do Iguaçu - PR., 07 de abril de 2017.  
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