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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 006/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do dia
28 de Novembro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo maior oferta. Objeto: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte. Valor Mínimo: R$ 7.927.300,00 (sete milhões, novecentos e vinte e sete mil
e trezentos reais). Prazo de vigência: 08 (oito) meses. O Edital e seus respectivos
modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço
acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.
gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207,
3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 21 de Outubro de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 352/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de equipamentos utilizando recursos do Incentivo Financeiro de Investimento para as
Unidades de Atenção Primária do Município, do programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde – APSUS, conforme resolução 604/2015 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Credenciamento até as 8:00 horas do dia
10 de Novembro de 2016 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das
propostas até as 8:30 horas do dia 10 de Novembro de 2016; a abertura da sessão
pública às 14:00 horas do dia 10 de Novembro de 2016. 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:
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(44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 21 de Outubro de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 353/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de equipamentos utilizando recursos do Incentivo Financeiro de Investimento para as
Unidades de Atenção Primária do Município, do programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde – APSUS, conforme resolução 604/2015 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, para Unidade Básica de Saúde da Vila Sete.
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 11 de Novembro de 2016 através do
site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 11
de Novembro de 2016; a abertura da sessão pública às 15:00 horas do dia 11 de
Novembro de 2016. 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 36196210. Cianorte, em 21 de Outubro de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 354/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas
do dia 09 de Novembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações,
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de mangueira LED para enfeites
natalinos.
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.
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Outubro de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 355/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas
do dia 10 de Novembro de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações,
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo
menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para locação de
peças ornamentais para decoração natalina.
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.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Outubro de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1183/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Vitória, 338, Vila Esperança,
CEP 87020-320, telefone (44) 3033-1350, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.159.962/0001-86.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 334/2016.
OBJETO: Aquisição de camisetas para o PROERD, Programa Educacional de
Resistência às Drogas, para os 5º anos das escolas municipais de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
7.130,75 (sete mil cento e trinta reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de Outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1187/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa A P FERRAREZE COMERCIO - ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 772, na cidade de
Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-2053, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 11.489.046/0001-32.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 319/2016.
OBJETO: Aquisição de impressora multifuncional para setores administrados
pela SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
20.604,00 (vinte mil seiscentos e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1192/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA MENESES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 1663, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-9330,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.333.487/0001-88.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 166/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de empresa para prestação de ser-
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viços mecânicos, elétrica, funilaria, lubrificação e tapeçaria em veículos do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
1.022,98 (Um mil vinte e dois reais e noventa e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº
316/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 444/2016, concernente ao
Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: GALERIA DOS
ESPORTES – EIRELI - EPP como vencedora dos itens 01-05-06-15-16 no valor
total de R$ 14.848,70 (quatorze mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta
centavos); UNIFORMES IRMÃOS AVELAR LTDA – EPP como vencedora
dos itens 2-3-7-25-26 no valor total de R$ 7.364,40 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos); CPN INDUSTRIA E COMERCIO
DE COLCHÕES E CONFECÇÕES LTDA – ME como vencedora dos itens
4-8-9-10-11-12-13-14 no valor total de R$ 9.613,80 (nove mil seiscentos e treze
reais e oitenta centavos); e, XAVIER BRINDES LTDA – ME como vencedora
dos itens 17-18-19-20-21-22-23-24 no valor total de R$ 18.628,00 (dezoito mil
seiscentos e vinte e oito reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº
324/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 454/2016, concernente ao
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços
de transporte de pacientes em UTI móvel, e utilização de ambulância tipo B
(suporte básico) e tipo D (UTI móvel) conforme a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa SARTE - SERVIÇOS
DE ATENDIMENTO, RESGATE, TREINAMENTOS E EMERGÊNCIAS S/S
LTDA - ME como vencedora dos itens 01 ao 07 no valor total de R$ 217.428,00
(Duzentos e dezessete mil quatrocentos e vinte e oito reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº
334/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 466/2016, concernente a
Aquisição de camisetas para o PROERD, Programa Educacional de Resistência
às Drogas, para os 5º anos das escolas municipais de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa GALERIA DOS
ESPORTES – EIRELI - EPP como vencedora dos itens 01-02-03-04-05-06 no
valor total de R$ 7.130,75 (sete mil cento e trinta reais e setenta e cinco centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 677/2016
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA
CLINICA VETERINÁRIA VITÃO S/S LTDA, ORIUNDO DA
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
de Comunicação
Social
LICITAÇÃO MODALIDADE Assessoria
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 88/2016.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 677/2016
Órgão Oficial Nº 0883
Segunda-feira, 24
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA
CLINICA VETERINÁRIA VITÃO S/S LTDA, ORIUNDO DA
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2016.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico n o 100,
inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente
representado pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador
da Cédula de Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91
e
CONTRATADA: CLINICA VETERINÁRIA VITÃO S/S LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Av. América, 2300, fundos I, Zona
de Armazém, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP 87207-002,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.724.173/0001-22, telefone (44) 3629-7732,
neste ato representada por sua sócia administradora, a Sra. Juliana Cavasin
Bevilaqua, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.055.026-8
SESP/PR e do CPF nº 066.369.259-81, e do CRMV/PR nº 09878 VP,
residente e domiciliada em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o
valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) por mês, referente ao
aumento de animais atendidos por mês. Passando o contrato a ter o valor
de R$ 380.800,00 (trezentos e oitenta mil e oitocentos reais)
Item
1

Qtde
8*

Unid.

Descrição

mês

Contratação de empresa para recolhimento, tratos e cuidados de cães
e demais atividades no município de Cianorte. Conforme termo de
referência anexo ao processo.

Valor
Unitário

Valor
Total

R$
5.600,00

R$
44.800,00

*contados a partir de 01/10/2016 a 01/06/2017.
Cláusula Segunda: 140420541202146 – Administração e manutenção do
canil municipal 339039 Fonte 3555
Cláusula Terceira:Ficam ratificadas em todos os termos e condições as
demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo
parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam
um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de outubro de 2016.
Juliana Cavasin Bevilaqua
Claudemir Romero Bongiorno
CLINICA VETERINÁRIA VITÃO S/S LTDA Prefeito
Contratada
Contratante
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 403/2016 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 316/2016, homologado
em 17/10/2016.
Valor Homologado: R$ 14.848,70 (quatorze mil oitocentos e quarenta e
oito reais e setenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

1

1.250

UN

5

530

UN

6

200

UN

15

20

UN

16

5

UN

Descrição
camiseta branca, manga curta, na malha poliviscose
com composição 65% poliéster, 35% viscose , malha
anti-piling e acabamento em tape, com estampa na
frente colorida(4 cores) e estampa nas costas, tamanhos
pp, p, m e g. Conforme termo de referência.
camiseta/baby look branca, na malha poliviscose com
composição 65% poliester, 35% viscose, malha anti pilling e acabamento em tape, com estampa na frente
colorida, tamanhos pp, p, m, g. Conforme termo de
referência.
camiseta/baby look branca, na malha poliviscose com
composição 65% poliester, 35% viscose, malha anti pilling e acabamento em tape, com estampa na frente
colorida, tamanhos gg e exgg. Conforme termo de
referência.
camiseta/baby look nude, na malha poliviscose com
composição 65% poliester, 35% viscose, malha anti pilling e acabamento em tape, com estampa na frente
colorida, tamanhos pp, p, m, g. Conforme termo de
referência.
camiseta/baby look nude, na malha poliviscose com
composição 65% poliester, 35% viscose, malha anti pilling e acabamento em tape, com estampa na frente
colorida, tamanhos gg e exgg. Conforme termo de
referência.

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

GALERIA
DOS
ESPORTES

7,43

9.287,50

GALERIA
DOS
ESPORTES

7,29

3.863,70

GALERIA
DOS
ESPORTES

7,25

1.450,00

GALERIA
DOS
ESPORTES

9,90

198,00

GALERIA
DOS
ESPORTES

9,90

49,50

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

de

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este
Município
3
Outubro
demediante
2016 Pregão Presencial sob nº 324/2016, homologado
em 18/10/2016.
Valor Homologado: R$ 217.428,00 (Duzentos e dezessete mil
quatrocentos e vinte e oito reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para
prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI móvel, e
utilização de ambulância tipo B (suporte básico) e tipo D (UTI móvel)
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: SARTE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, RESGATE,
TREINAMENTOS E EMERGÊNCIAS S/S LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Pág.

Item

Qtde

Unid.

1

12

SVÇ

2

14

SVÇ

3

6

SVÇ

4

12

SVÇ

5

6

SVÇ

Item

Qtde

Unid.

6

8

SVÇ

7

8

SVÇ

Descrição
prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com ambulância
tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da empresa
contratada. Cianorte - Maringá.
prestação de serviço de transporte de pacientes sem risco conhecido de
vida originários da demanda da secretaria municipal de saúde de
Cianorte, com ambulância tipo b (básico), contendo, enfermeiro,
condutor, auxiliar ou técnico de enfermagem, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas relacionadas ao transporte
correrão por conta da empresa contratada - Cianorte a Maringá.
prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com ambulância
tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da empresa
contratada - Cianorte a Londrina.
prestação de serviço de locação de ambulância tipo b para eventos
municipais com duração de 06 (seis) horas, contendo médico,
enfermeiro, condutor, medicamentos, oxigênio e outros materiais de
consumo, de acordo com o tipo de ambulância solicitada, sendo que
todas as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da
empresa contratada.
prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com ambulância
tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da empresa
contratada - Cianorte a Arapongas.
Descrição
prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com ambulância
tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da empresa
contratada - Cianorte a Curitiba/campo largo/região metropolitana.
prestação de serviço de transporte de pacientes sem risco conhecido de
vida originários da demanda da secretaria municipal de saúde de
Cianorte, com ambulância tipo b (básico), contendo, enfermeiro,
condutor, auxiliar ou técnico de enfermagem, oxigênio e outros materiais
de consumo, sendo que todas as despesas relacionadas ao transporte
correrão por conta da empresa contratada - Cianorte a Curitiba/campo
largo e região metropolitana

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

1.930,00

23.160,00

1.130,00

15.820,00

3.230,00

19.380,00

1.200,00

14.400,00

2.794,00

16.764,00

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

9.194,00

73.552,00

6.794,00

54.352,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de outubro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 1.114/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
A vista do contido no parecer nº 141/2016, da Caixa de Aposentadoria e pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI, c/c
o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Cianorte nº 1.737/2016,
		
RESOLVE:
Art. 1º - RETIFICAR, a redação do Art. 1o da Portaria n.º 854/2016SEC/ADM, de 29 de julho de 2016, de ANTONIO FERREIRA DIAS, (Publicada na Edição n.º 0827 Órgão Oficial Eletrônico do Município de Cianorte, em
03 de Agosto de 2016, o qual passa a vigorar conforme abaixo:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal ANTONIO FERREIRA
DIAS, ocupante do cargo de provimento efetivo de PEDREIRO, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 2.891,49 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais
e quarenta e nove centavos), e o valor anual de R$ 34.697,88 (trinta e quatro
mil, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), a partir de 01 de
Agosto de 2016.
Art. 2º - Ficam ratificadas as demais disposições da supracitada Portaria nº
854/2016-SEC/ADM.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Outubro de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 408/2016 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 324/2016, homologado
em 18/10/2016.
Valor Homologado: R$ 217.428,00 (Duzentos e dezessete mil
quatrocentos edo
vinte
e oito reais).
Prefeitura
Município
de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para

Assessoria de Comunicação Social
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