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

ÍNDICE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO............................................. 01
Secretaria de Desenvolvimento..............................................01
 Div. de Licitação........................................................................01
Secretaria de Finanças...................................................03

Quinta-feira, 22 de junho de 2017

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 02 de julho de 2010

 ANO V
Edição 1039

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Saúde.........................................................05
Gabinete.....................................................................................06

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 139/2017

Prorrogação de Prazos
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 galões 
de tinta acrílica para as ações do Projeto Técnico Social no Residencial Manoel 
Ruiz. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 07 de Julho de 2017 através do 
site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 
07 de Julho de 2017; oferecimento de lances a partir de 9:30 horas do dia 07 
de Julho 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 21 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 156/2017

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, PRE-
GÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de 
computadores, notebooks, impressoras e outros equipamentos para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 07 de 
Julho de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 8:30 horas do dia 07 de Julho de 2017; oferecimento de lances a partir de 
10:30 horas do dia 07 de Julho 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 21 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 123/2017

Reabertura de Prazos
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 04 de Julho 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 serviços 
de Buffet, para coffee break, para atender os eventos da Secretaria de Industria, 
Comércio, Vestuário, Turismo e Serviços.
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 21 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 140/2017

Prorrogação de Prazos
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 05 de Julho 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 serviços 
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de confecção de banner, faixa em lona e adesivos para as campanhas, enve-
lopamento de automóveis e aquisição de estruturas em metalon e totens para 
calçadas.
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 21 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 153/2017

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 04 de Julho 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 palanque de 
eucalipto tratado, arame liso e catracas para cerca para utilização na manutenção 
do Parque Municipal Cinturão Verde.
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 21 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 154/2017

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 05 de Julho de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios para os Centros de Atenção Psicossocial e para o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência.
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 21 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 155/2017

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 9:00 horas do 
dia 06 de Julho 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 materiais 
de sistema de prevenção contra incêndio e pânico para utilização em edifícios 
públicos do Município de Cianorte.
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 21 de Junho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 613/2017 - LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28 e a empresa CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA - ME, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Go-
iás, 1150 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3019-5050, inscrita no CNPJ sob nº 
08.611.669/0001-21.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 122/2017.
OBJETO: Aquisição de sistema de emissão de senha.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.790,00 (Dez mil setecentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 702/2017 - 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 SARTE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, 
RESGATE, TREINAMENTOS E EMERGÊNCIAS S/S LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Abolição, 192, CEP 87.200-264, 
telefone (44) 3629-5619, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 13.850.769/0001-40. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 324/2016
OBJETO: 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. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.170,00 (Dez mil cento e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/10/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Junho de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 708/2017 - 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 B A M DE SOUZA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Av. América, 510, Conjunto Pedro Moreira, CEP 
87.205-180, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 26.162.241/0001-20. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 125/2017.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção das Escolas Munici-
pais, Centros Municipais de Educação Infantil e SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 63.769,15 
(Sessenta e três mil setecentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).        
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de Junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 709/2017 - 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 VIOTO, ROCHA & CIA LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 234, CEP 87.200-
151, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
77.341.352/0001-35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 125/2017.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção das Escolas Munici-
pais, Centros Municipais de Educação Infantil e SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 5.435,90 
(Cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).        
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de Junho 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 
128/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 180/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à  Aquisição de lanches prontos através dos Convê-
nios 101/2013, 013/2015 e Plano SINASE..
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: V R M TEIXEIRA – 
PANIFICADORA - ME como vencedora dos itens 01 ao 28 no valor total de 
R$ 56.649,88 (Cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta 
e oito centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de junho 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 
122/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 170/2017, concernente a 
Aquisição de sistema de emissão de senha.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CGC EQUIPAMEN-
TOS E SERVIÇOS LTDA - ME como vencedora do item único no valor total de 
R$ 10.790,00 (Dez mil setecentos e noventa reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de Maio de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 200/2017 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 128/2017, homologado em 
19/06/2017.
Valor Homologado: R$ 56.649,88 (Cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e 
nove reais e oitenta e oito centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à  Aquisição de lanches prontos através dos 
Convênios 101/2013, 013/2015 e Plano SINASE. 
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 Kg 

quilo de mini hambúrguer, contendo mini pão de hambúrguer com gergelim, 
hambúrguer de 50g, uma fatia de queijo, tomate e alface, pronto para 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

26,50 2.650,00 

2 125 Kg 
quilo de pastel de forno de frango, assado recheado com molho de frango, milho 

e requeijão, pronto para o consumo. entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

26,50 3.312,50 

3 50 Kg 
quilo de pastel de forno de calabresa com requeijão, assado, pronto para 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

26,50 1.325,00 

4 50 Kg quilo de empadinha de frango, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

5 50 Kg quilo de empadinha de palmito, pronto para consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

6 175 Kg 
quilo de enroladinho de salsicha assado contendo meia salsicha cada ou uma 

mini salsicha, pronto para consumo. entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 4.112,50 

7 125 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e presunto, contendo queijo presunto, molho de 
tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
23,50 2.937,50 

8 50 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e calabresa, contendo queijo, calabresa, molho de 

tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 1.175,00 

9 50 UN quilos de torta de frango, pronta para o consumo,  entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

10 50 UN quilos de torta de presunto e mussarela, pronta para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

11 125 Kg quilos de esfirra, sabor carne, pronta para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 3.362,50 

12 50 Kg quilos de esfirra, sabor frango, pronta para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 1.345,00 

13 55 UN 
centos de salgadinho tipo pastel, com recheio de carne bovina, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 1.921,70 

14 30 UN 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de frango, pronto para o 
consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
34,94 1.048,20 

15 105 UN 
centos de salgadinho tipo bolinha de queijo, pronto para o consumo, com no 

mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando à 
proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 3.668,70 

16 105 UN 
centos de salgadinho tipo quibe, pronto para o consumo, com no mínimo 25g 

por unidade, entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

34,94 3.668,70 

17 25 UN 
centos de salgadinho tipo enroladinho de presunto e mussarela, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.. 

34,94 873,50 

18 1.435 UN 
unidade de pão de queijo grande, prontos para o consumo. peso mínimo 

aproximado de 50g. entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

1,77 2.539,95 

19 50 UN quilos de bolo confeitado com recheio de frutas.entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 21,97 1.098,50 

20 150 UN 
quilos de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, prontos para o 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

17,97 2.695,50 

21 50 UN 
quilos de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, prontos para o 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

17,97 898,50 

22 130 UN quilos de sonho de doce de leite grande, prontos para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 16,97 2.206,10 

23 35 UN unidades de bolinhos tipo cueca virada, prontos para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 18,97 663,95 

24 95 UN 
unidades de bolinhos tipo carolina, com recheio de doce de leite, prontos para o 
consumo, entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 

dos mesmos. 
23,97 2.277,15 

25 95 Kg 
quilos de fatias hungaras recheadas de leite condensado e coco, prontas para o 
consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 

dos mesmos. 
21,97 2.087,15 

26 860 UN refrigerante em garrafas pet de 02 litros sabor guaraná, gelado. 4,47 3.844,20 

27 300 Kg mini cachorro-quente com molho de salsicha (mini pão de leite). peso mínimo 
aproximado de 70g. 0,76 228,00 

28 264 UN suco de caixinha vários sabores (uva, laranja, tangerina, limão, goiaba).1 litro. 4,47 1.180,08 
TOTAL GERAL DE R$ 56.649,88 

 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 

 
 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 Kg 

quilo de mini hambúrguer, contendo mini pão de hambúrguer com gergelim, 
hambúrguer de 50g, uma fatia de queijo, tomate e alface, pronto para 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

26,50 2.650,00 

2 125 Kg 
quilo de pastel de forno de frango, assado recheado com molho de frango, milho 

e requeijão, pronto para o consumo. entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

26,50 3.312,50 

3 50 Kg 
quilo de pastel de forno de calabresa com requeijão, assado, pronto para 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

26,50 1.325,00 

4 50 Kg quilo de empadinha de frango, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

5 50 Kg quilo de empadinha de palmito, pronto para consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,50 1.325,00 

6 175 Kg 
quilo de enroladinho de salsicha assado contendo meia salsicha cada ou uma 

mini salsicha, pronto para consumo. entregues em embalagem adequada 
visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 4.112,50 

7 125 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e presunto, contendo queijo presunto, molho de 
tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
23,50 2.937,50 

8 50 Kg 
quilo de mini pizza de queijo e calabresa, contendo queijo, calabresa, molho de 

tomate, tomate e orégano, pronto para consumo. entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

23,50 1.175,00 

9 50 UN quilos de torta de frango, pronta para o consumo,  entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

10 50 UN quilos de torta de presunto e mussarela, pronta para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 28,80 1.440,00 

11 125 Kg quilos de esfirra, sabor carne, pronta para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 3.362,50 

12 50 Kg quilos de esfirra, sabor frango, pronta para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 26,90 1.345,00 

13 55 UN 
centos de salgadinho tipo pastel, com recheio de carne bovina, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 1.921,70 

14 30 UN 
centos de salgadinho tipo coxinha, com recheio de frango, pronto para o 
consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 

adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 
34,94 1.048,20 

15 105 UN 
centos de salgadinho tipo bolinha de queijo, pronto para o consumo, com no 

mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem adequada visando à 
proteção e qualidade dos mesmos. 

34,94 3.668,70 

16 105 UN 
centos de salgadinho tipo quibe, pronto para o consumo, com no mínimo 25g 

por unidade, entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

34,94 3.668,70 

17 25 UN 
centos de salgadinho tipo enroladinho de presunto e mussarela, pronto para o 

consumo, com no mínimo 25g por unidade, entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos.. 

34,94 873,50 

18 1.435 UN 
unidade de pão de queijo grande, prontos para o consumo. peso mínimo 

aproximado de 50g. entregues em embalagem adequada visando à proteção e 
qualidade dos mesmos. 

1,77 2.539,95 

19 50 UN quilos de bolo confeitado com recheio de frutas.entregues em embalagem 
adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 21,97 1.098,50 

20 150 UN 
quilos de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, prontos para o 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

17,97 2.695,50 

21 50 UN 
quilos de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, prontos para o 

consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 
dos mesmos. 

17,97 898,50 

22 130 UN quilos de sonho de doce de leite grande, prontos para o consumo. entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 16,97 2.206,10 

23 35 UN unidades de bolinhos tipo cueca virada, prontos para o consumo, entregues em 
embalagem adequada visando à proteção e qualidade dos mesmos. 18,97 663,95 

24 95 UN 
unidades de bolinhos tipo carolina, com recheio de doce de leite, prontos para o 
consumo, entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 

dos mesmos. 
23,97 2.277,15 

25 95 Kg 
quilos de fatias hungaras recheadas de leite condensado e coco, prontas para o 
consumo. entregues em embalagem adequada visando à proteção e qualidade 

dos mesmos. 
21,97 2.087,15 

26 860 UN refrigerante em garrafas pet de 02 litros sabor guaraná, gelado. 4,47 3.844,20 

27 300 Kg mini cachorro-quente com molho de salsicha (mini pão de leite). peso mínimo 
aproximado de 70g. 0,76 228,00 

28 264 UN suco de caixinha vários sabores (uva, laranja, tangerina, limão, goiaba).1 litro. 4,47 1.180,08 
TOTAL GERAL DE R$ 56.649,88 

 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

Secretaria de Finanças
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 157/2017 
PROPRIETÁRIO: ANTONIO MARCOS LIZIER 

LOCALIZAÇÃO: Z: 33   Q: 11  D: 08 

 

 
 

AGENTE FISCAL: Marcio/Leandro/Josiani em 20/06/2017 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 158/2017 

PROPRIETÁRIO: ALEX APARECIDO ANDRIAN DO PRADO 
LOCALIZAÇÃO: Z: 44   Q: 04  D: 03 

 

 
 

AGENTE FISCAL: Marcio/Leandro/Josiani em 20/06/2017 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 159/2017 

PROPRIETÁRIO: FRANCISCO HERRERO MARTINS 
LOCALIZAÇÃO: Z: 44   Q: 03  D: 02 

 

 
 

AGENTE FISCAL: Marcio/Leandro/Josiani em 20/06/2017 

RESOLUÇÃO Nº 018/2017-SE/CMS
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião ordinária 
realizada em 20 de junho de 2017, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei 
Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 de 
02/06/2015.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Termo Aditivo solicitado para obra da UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DA ZONA 01, conforme justificativa técnicas apresentadas e pla-
nilha de gastos encaminhada pela Secretaria de Desenvolvimento Municipal. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 21 de junho de 2017.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Secretaria de Saúde
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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 98/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando o Decreto Municipal nº 59/2017 que regulamenta as operações 
de carga e descarga e de circulação na Zona Central de Tráfego do Município 
de Cianorte;

D E C R E T A
Art. 1º. O art. 7º do Decreto Municipal nº 59, de 11 de abril de 2017, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º. Nos 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação deste Decreto, a 
fiscalização das normas elencadas no presente, será realizada em caráter mera-
mente educativo, sem aplicação das sanções previstas.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 097/17
 Abre crédito adicional especial autorizado pela Lei Municipal nº 
4.895/17, de 21 de junho de 2017, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
27.000,00 (vinte e sete mil reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento 
vigente:
15.03.1545200222.119. Administração Distrital
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)..........R$27.000,00
 Total................................................................................R$27.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte do-
tação do orçamento Vigente:
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência - Fonte 999.............................R$27.000,00
 Total................................................................................R$27.000,00
 Art. 3º. Este Decreto 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 junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

L     E     I     Nº     4.895/17
Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, por 
seus representantes legais, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanci-
ona a seguinte
 L E I
 Art. 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no 
valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), para reforço da seguinte dotação 
do orçamento vigente:
15.03.1545200222.119. Administração Distrital
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)..........R$27.000,00
 Total...............................................................................R$27.000,00
 Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com re-
cursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte 
dotação do orçamento Vigente:
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência - Fonte 999...............................R$27.000,00
 Total...............................................................................R$27.000,00
 Art. 3º. Esta Lei 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 junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 76/17
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e
Considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.349/2014;
RESOLVE
Art. 1º. Nomear os integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Cianorte - Paraná - CMAS, para o biênio 2017/2019, ficando o mesmo assim 
composto:
I - Representantes de Órgãos Governamentais:
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Zilda Marcelino de Assis- titular
Valquiria Charles da Silva – suplente
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Sérgio Fereira Ribeiro - titular
Cíntia Maran Fusco Baroni- suplente
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Maria Cristina Bertoli Pires – titular
Adriana Ferreira Dias- suplente
Gisele Mackert- titular
Larissa Carolina Lopes-suplente
Maria Zélia Ferreira Pietraróia- titular
Milene de Almeida Romagnoli - suplente
Renata Franciele Moreira Peruci- titular
Franciele Antunes Camargo - suplente;
Adriana Regina da Silva de Souza – titular;
Rodrigo Luque da Silva - suplente;
Karine Ciríaco do Nascimento- titular;
Keyla Silveira Rodrigues - suplente;
Representantes da Secretaria Municipal de Esporte:
Wanderley Augusto Domingos – titular
Sabrina Lima de Oliveira – suplente
Representantes da Procuradoria Jurídica do Município:
Cirlene Alexandre Cizeski  – titular
Clarissa Ligia Paranzini Lago - suplente
Representantes da Divisão de Contabilidade do Município:
Lucas Alberto dos Santos Montanha – titular
Mayara Vitti Parissenti – suplente
II - Representantes de Órgãos Não Governamentais que se dediquem ao atendi-
mento da Política de Assistência Social Básica e Especial:
Nair Santiago da Silva – titular
Maria Rosa Pereira Freires – suplente
Leticia Marcato de Lima – titular
Talita Batista Pagangrizo – suplente
Tatiane Cristina Santos Silva – titular
Daniela Brazolotto – suplente
Suelen Ranucci Galhardo- titular
Fernanda Scaliante da Silva- suplente
Ailito Luiz Antonio Rossi- titular
Laura Berner Rocha- suplente
Noemi Alberti Taieti- titular
Vera Lucia Ranucci- suplente
Talita Fernanda Alves – titular
Cintia da Paixão Santos Oliveira – suplente
Thayara Medeiros da Silva – titular
Rodrigo Luis Bolim- suplente
Jessica Camila Lopes Furtado- titular
Samara Pereira de Brito- suplente
Denice de Fátima Rosseto- titular
Leontina de Lima-suplente
Bruna Renata Bueno Silva - titular
Leonice do Carmo Gastalos - suplente
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 21 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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