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Gabinete
PORTARIA Nº 84/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
CONSIDERANDO a tramitação do Procedimento Administrativo Disciplinar 
instaurado por determinação dada pela Portaria Municipal nº 49/17;
CONSIDERANDO, ainda, o conteúdo do Ofício nº 11/2017 firmado pela sen-
hora Presidente da Comissão Processante nomeada pela Portaria Municipal nº 
49/17;
CONSIDERANDO, finalmente, as disposições contidas no artigo 227 da Lei 
Municipal nº 1.267/90;
R E S O L V E
Art. 1º. Prorrogar o afastamento preventivo das servidoras ANDREIA CABRAL 
DE OLIVEIRA e SIMONE DE CAMPOS, ocupantes do cargo de Educador 
Infantil, por mais 30 (trinta) dias, contados da data de 07 de julho do corrente 
ano, sem prejuízo de sua remuneração.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 3 de julho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D  E  C  R  E  T  O    Nº   103/17
Altera as metas mensais da receita e cotas mensais da despesa, por categorias 
econômicas, constantes da Programação Financeira e do Cronograma de De-
sembolso do Município de Cianorte, para o exercício de 2017 e, dá outras pro-
vidências.
 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. Ficam alteradas as metas mensais de receitas por categorias 
econômicas, constantes da Programação Financeira do Município de Cianorte, 
correspondentes ao exercício de 2017, conforme tabela elaborada pela Secreta-
ria Municipal de Finanças.
 Art. 2º. Ficam alteradas as cotas mensais de despesas por categorias 
econômicas, constantes do Cronograma de Desembolso do Município de Ci-
anorte, correspondentes ao exercício de 2017, conforme tabela elaborada pela 
Secretaria de Finanças.

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 30 de junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

ANEXO



Órgão Oficial Nº 1047                       Terça-feira, 04 de julho de 2017                                        Pág. 

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

2

Página: 1 de 2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO R$ 1,00

Total Previsão

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Programação Atualizada

Jul Ago Set Out Nov Dez Financeira 2017

 24.781.769,05  24.483.040,83  34.665.413,01  17.833.660,20  21.033.416,44  22.062.208,48

 19.387.976,43  18.997.744,21  18.206.765,67  17.758.549,52  22.352.055,91  9.603.533,98  251.166.133,73  251.166.133,73

 6.047.205,49  6.324.660,02  9.006.451,27  4.439.767,61  5.026.793,08  5.400.225,11

 4.503.628,64  4.657.515,12  4.355.384,26  4.257.732,67  5.383.546,83  2.598.089,90  62.001.000,00  62.001.000,00

 5.368.271,36  5.614.575,36  7.995.275,52  3.941.304,32  4.462.423,04  4.793.928,96

 3.997.995,52  4.134.604,80  3.866.394,88  3.779.706,88  4.779.123,20  2.306.396,16  55.040.000,00  55.040.000,00

IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  3.023.554,00  3.162.279,00  4.503.153,00  2.219.848,00  2.513.356,00  2.700.069,00

 2.251.778,00  2.328.720,00  2.177.657,00  2.128.832,00  2.691.730,00  1.299.024,00  31.000.000,00  31.000.000,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  540.338,36  565.129,86  804.757,02  396.708,32  449.161,04  482.528,46

 402.414,52  416.164,80  389.168,38  380.442,88  481.038,20  232.148,16  5.540.000,00  5.540.000,00

IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.  585.204,00  612.054,00  871.578,00  429.648,00  486.456,00  522.594,00

 435.828,00  450.720,00  421.482,00  412.032,00  520.980,00  251.424,00  6.000.000,00  6.000.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  1.219.175,00  1.275.112,50  1.815.787,50  895.100,00  1.013.450,00  1.088.737,50

 907.975,00  939.000,00  878.087,50  858.400,00  1.085.375,00  523.800,00  12.500.000,00  12.500.000,00

 669.180,73  699.883,76  996.649,45  491.302,49  556.262,44  597.586,25

 498.369,32  515.398,32  481.964,68  471.158,59  595.740,63  287.503,34  6.861.000,00  6.861.000,00

 9.753,40  10.200,90  14.526,30  7.160,80  8.107,60  8.709,90

 7.263,80  7.512,00  7.024,70  6.867,20  8.683,00  4.190,40  100.000,00  100.000,00

 769.250,61  804.544,99  1.145.689,29  564.772,30  639.446,41  686.949,83

 572.895,91  592.471,44  554.038,10  541.616,07  684.828,21  330.496,84  7.887.000,00  7.887.000,00

 414.644,28  420.637,04  588.911,84  300.331,96  353.910,44  369.641,49

 322.548,49  317.771,52  303.645,92  294.899,13  373.185,05  168.538,84  4.228.666,00  4.228.666,00

 2.298,09  2.403,54  3.422,68  1.687,23  1.910,32  2.052,23

 1.711,50  1.769,98  1.655,17  1.618,04  2.045,89  987,33  23.562,00  23.562,00

 97,53  102,01  145,26  71,61  81,08  87,10

 72,64  75,12  70,25  68,67  86,83  41,90  1.000,00  1.000,00

 2.200,56  2.301,53  3.277,42  1.615,62  1.829,24  1.965,13

 1.638,86  1.694,86  1.584,92  1.549,37  1.959,06  945,43  22.562,00  22.562,00

 12.971,96  13.567,21  19.319,98  9.523,88  10.783,12  11.584,18

 9.660,87  9.990,96  9.342,87  9.133,36  11.548,39  5.573,22  133.000,00  133.000,00

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

RECEITA DE SERVIÇOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Município de Cianorte - PR
Programação Financeira da Receita Mensal

Junho/2017

ESPECIFICAÇÃO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL

RECEITAS CORRENTES (A)

RECEITA TRIBUTÁRIA

IMPOSTOS

TAXAS

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Página: 2 de 2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO R$ 1,00

Total Previsão

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Programação Atualizada

Jul Ago Set Out Nov Dez Financeira 2017

Município de Cianorte - PR
Programação Financeira da Receita Mensal

Junho/2017

ESPECIFICAÇÃO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL

 16.933.095,06  16.287.289,79  23.004.572,42  12.075.374,91  14.499.902,84  15.053.891,43

 13.528.968,13  12.954.335,15  12.548.901,61  12.229.478,68  15.360.698,49  6.241.077,22  170.717.585,73  170.717.585,73

 602.303,56  629.938,24  897.045,53  442.202,31  500.670,23  537.864,21

 448.562,89  463.890,04  433.797,74  424.071,57  536.203,05  258.770,63  6.175.320,00  6.175.320,00

 -2.227.930,13  -2.330.150,79  -3.318.184,60  -1.635.712,90  -1.851.986,63  -1.989.567,63

 -1.659.240,78  -1.715.936,11  -1.604.624,13  -1.568.647,03  -1.983.422,96  -957.196,31  -22.842.600,00  -22.842.600,00

 1.607.866,19  2.117.035,64  2.033.400,32  931.925,45  1.088.007,81  1.139.913,83

 1.007.524,19  981.933,67  931.832,16  914.042,61  1.154.132,69  516.682,93  14.424.297,49  14.424.297,49

 24.161.705,11  24.269.925,68  33.380.628,73  17.129.872,75  20.269.437,62  21.212.554,68

 18.736.259,84  18.263.741,77  17.533.973,70  17.103.945,10  21.522.765,64  9.163.020,60  242.747.831,22  242.747.831,22

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUÇÕES (B)

RECEITAS CAPITAL (D)

RECEITA TOTAL (A-B+D)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
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Total

  Janeiro Fevereiro     Março     Abril      Maio     Junho Cronograma Fixação

    Julho    Agosto  Setembro   Outubro  Novembro  Dezembro Desembolso Atualizada

 -  128.251.886,24

 7.506.787,13  10.784.632,26  4.959.298,42  4.327.228,63  5.470.064,91  7.114.911,22

 7.364.587,05  5.100.533,09  4.159.717,38  3.897.809,04  3.181.236,84  3.836.779,84  67.703.585,81  67.703.585,81

 64.290,75  91.952,28  38.518,10  37.059,90  46.847,55  60.463,55

 63.072,90  43.682,75  35.625,28  33.382,20  27.245,22  32.859,52  575.000,00  575.000,00

 6.231.058,46  10.625.523,33  4.953.173,58  3.872.844,85  4.981.463,73  6.448.926,20

 6.113.024,34  4.233.731,38  3.452.801,04  3.235.402,25  2.640.606,73  3.184.744,54  59.973.300,43  59.973.300,43

 -  24.141.902,73

 2.835.871,36  3.925.732,45  3.295.282,59  1.537.916,20  2.092.586,30  1.718.501,28

 2.140.869,87  1.482.714,19  1.209.221,06  1.133.084,84  924.778,81  1.115.343,78  23.411.902,73  23.411.902,73

 81.621,30  116.739,41  48.901,24  47.049,96  59.476,02  76.762,42

 80.075,16  55.458,10  45.228,61  42.380,88  34.589,59  41.717,31  730.000,00  730.000,00

 127.349,10  182.141,88  76.297,83  -185.090,61  -399.652,94  -245.231,95

 124.936,73  86.528,13  70.567,64  66.124,48  53.968,18  65.089,15  23.027,62  23.027,62

 16.846.978,10  25.726.721,61  13.371.471,76  9.637.008,93  12.250.785,57  15.174.332,72

 15.886.566,05  11.002.647,64  8.973.161,01  8.408.183,69  6.862.425,37  8.276.534,14  152.416.816,59  152.416.816,59

 -  3.790.500,00

 249.049,35  247.859,15  247.859,15  247.859,15  247.859,15  247.859,15

 247.859,15  247.859,15  247.859,15  247.859,15  247.859,15  247.859,15  2.975.500,00  2.975.500,00

 68.215,50  67.889,50  67.889,50  67.889,50  67.889,50  67.889,50

 67.889,50  67.889,50  67.889,50  67.889,50  67.889,50  67.889,50  815.000,00  815.000,00

 -  40.000,00

 3.348,00  3.332,00  3.332,00  3.332,00  3.332,00  3.332,00

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total da Unidade Gestora 0

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS

Despesas de Capital

Município de Cianorte - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro a Junho/2017

DESPESAS

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 14/2017 – Processo 239/2017

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, torna público que contratou com os Srs.: Abramo Peroco Neto, Ade-
lino Aparecido Terezan, Adnailson Canuto Cordeiro, Adir Jun Ishii, Alan Sérgio 
de Lima, Antonio Anibal de Oliveira, Antonio Ribeiro de Souza, Anísio Delgado 
Bernabé, Aparecido de Oliveira Sá, Aurélio Inácio Fernandes, Bleny Scamardi 
Junior, Bruno José Monteiro, Carlos Antonio Gon. Martins, Clayton Faria, Cle-
ide Aparecida Marchini, Deusdedite Aleixo da Silva, Dolivaldo Belini, Dori-
val Bernabé Padilha, Elias Casagrande, Firmino de Oliveira Sá, Gilberto Rosa, 
Gildo Catapan, Gilmar da Silva, Irineu do Espírito Santo, Ivo Catapan, Ivonete 
Sacoman Cassidori, Jorge Luiz Ouverney, José Antonio Alves de Carvalho, José 
Augusto de Oliveira, José Braga de Jesus, José Carlos Terezan, José Salvador 
Litrinta, Laércio Briekowiec de Oliveira, Loiza Marques dos Reis, Lucas Va-
guetti, Luciano Francisco de Lima, Lucilene Volpato de Oliveira Niz, Luzia 
Aparecida Volpato, Marcos Rogério Scamardi, Osmar Buda, Pedro Américo de 
Oliveira, Pedro José de Lima, Reinaldo de Souza Chaves, Roberta Aline Flores 
Delgado, Roberto Buda, Rodrigo da Silva Oliveira, Rogério Antonio Martins, 
Roseli Ribeiro, Rosiane Paulina da Silva Buda, Serzio Henrique dos Santos, 
Sidney Aparecido de Oliveira Sá, Silas Casagrande, Tarcisio Gonçalves Pires, 
Tarcísio Teixeira da Costa, Valdir Vagetti, Vanderley Martins Zubioli, Vanildo 
Rodrigues Terezan, Victor Bruno Vieira Scamardi, Walter Bonau, Wilian Vage-
tti Horcese; para Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura 
familiar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o pre-
paro da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público 
nº 01/2017, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 
24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16/2017 – Processo 241/2017

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou com a empresa CEI COMERCIO 
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, para Aquisição de sonda 
Gastrostomia para distribuição gratuita em favor do paciente Nicolas Gabriel 
Rocha Silva, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 
24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 723/2017 - 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 S.R. DUTRA - EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, telefone (44) 3019-
5160, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.244.761/0001-78. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 329/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, mate-
rial de embalagem e acondicionamento e material de higiene para a Secretaria 
de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 384,00 
(Trezentos e oitenta e quatro reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/10/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de junho de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 729/2017 - 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  ROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Ro-
dovia PR 323, Km 223, Zona 11A, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.798.162/0001-42. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 77/2017.
OBJETO: Aquisição e instalação de cronotacógrafo, peças e correlatos para os 
veículos da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
50.177,87 (Cinquenta mil cento e setenta e sete reais oitenta e sete centavos).    
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 752/2017 - 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  REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Sorocaba, 1579, Zona 03, na 
cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP: 87209-042, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 03.256.347/0001-98. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 105/2017.
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material de consumo através do Convê-
nio Estadual nº 279/2013 - Crescer em Família.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.340,00 (Dois mil trezentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/09/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 753/2017 - 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 J S AUTO CENTER LTDA - ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Praça Olímpica, 212, CEP 87.200-106, tele-
fone (44) 3631-7902, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 11.973.501/0001-70. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 208/2016.
OBJETO: Aquisição de peças e contratação de empresa para manutenção mecâ-
nica e elétrica para os veículos leves da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.730,70 (Cinco mil setecentos e trinta reais e setenta centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/07/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 754/2017 - 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 o Sr.AURELIO INACIO FERNANDES, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Fubá, lote 195A, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
1742476-9 SESP/PR e CPF n.º 210.221.009-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.785,00 (Um mil setecentos e oitenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 755/2017 - 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 o Sr. JOSÉ ANTONIO ALVES DE CARVALHO, pessoa 
física de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Paraíba, 
lote 495, Gleba São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, por-
tador da cédula de identidade nº 1.496.782 SSP/PR e CPF n.º 279.147.209-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 756/2017 - 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 o Sr. APARECIDO DE OLIVEIRA SÁ, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Taboão lote 220 A, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
4596849-9 SSP/PR e CPF n.º 737.284.899-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.795,50 (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 757/2017 - 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 o Sr. CARLOS ANTONIO GOÇALVES MARTINS, 
pessoa física de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada 
Cambuci, lote 301, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula 
de identidade nº 4.081.798-0 SSP/PR e CPF n.º 527.509.309-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.775,20 (Um mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 758/2017 - 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 
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76.309.806/0001-28 e o Sr. DOLIVALDO BELINI, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Rodovia Cianorte a Vidigal – Lote 
23, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade 
nº 3.246.752-0 SSP/PR e CPF n.º 444.447.109-34. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.996,00 (Três mil novecentos e noventa e seis reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 759/2017 - 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 o Sr. CLAYTON FARIA, pessoa física de direito, bra-
sileiro casado, residente e domiciliado na Gleba São Lourenço, Lote 208, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
6.659.454-8 SSP/PR e CPF n.º 019.771.849-36. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 760/2017 - 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 o Sr. DEUSDEDITE ALEIXO DA SILVA, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Igapira – São 
Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de iden-
tidade nº 1.585.094-9 SSP/PR e CPF n.º 387.471.209-59. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.786,40 (Um mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 761/2017 - 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 o Sr. FIRMINO DE OLIVEIRA SÁ, pessoa física de di-
reito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Taboão, Lote 220, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
1.145.983 SSP/PR e CPF n.º 173.514.219-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 

3.000,00 (Três mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 762/2017 - 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 o Sr. TARCISIO TEIXEIRA DA COSTA, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada DOS Amores, 
lote 664B, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de iden-
tidade nº 4.241.558-8 SSP/PR e CPF n.º 596.216.809-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.798,26 (Um mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 763/2017 - 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 o Sr. VANILDO RODRIGUES TEREZAN, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Ambu – Distrito 
de São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula 
de identidade nº 8.006.445-4 SSP/PR e CPF n.º 029.949.359-88. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
12.341,70 (Doze mil trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 764/2017 - 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 o Sr. ADELINO APARECIDO TEREZAN, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Ambú Lote 495 
– Gleba São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da 
cédula de identidade nº 1.742.451, e CPF n.º 387.549.249-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.790,00 (Oito mil setecentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 765/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
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ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e o Sr. ROSELI RIBEIRO, pessoa física de direito, brasi-
leira casada, residente e domiciliada na Estrada Cristalina, Lote 315, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 10.072.291-7 
SSP/PR e CPF n.º 063.278.259-58. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.786,40 (Um mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 766/2017 - 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 o Sr. SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA SÁ, pessoa 
física de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Tabuão, 
Lote 220, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de iden-
tidade nº 7.023.203-0 SSP/PR, e CPF n.º 017.409.879-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.792,00 (Um mil setecentos e noventa e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 767/2017 - 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 o Sr. VICTOR BRUNO VIEIRA SCAMARDI, pessoa 
física de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Terra 
Boa, Lote 241, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 10.781.423-0 SSP/PR e CPF n.º 114.416.019-70. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.999,80 (Dois mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 768/2017 - 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 o Sr. ABRAMO PEROCO NETO, pessoa física de dire-
ito, brasileiro casado, residente e domiciliado no Lote 500 B Gleba Patrimônio 
Cianorte, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de iden-
tidade nº 732.395 e CPF n.º 127.384.339-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.960,20 (Dois mil novecentos e sessenta reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 769/2017 - 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 o Sr. JOSÉ BRAGA DE JESUS, pessoa física de direi-
to, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Vidigal Lote 500, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
7.923.528 SSP/PR e CPF n.º 842.698.128-34. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.960,00 (Três mil novecentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 770/2017 - 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 o Sr. JOSÉ SALVADOR LITRINTA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada BR 323 Km 70 
Lote B-14 e 15, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 1.279.804 SSP/PR, e CPF n.º 240.310.979-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.987,40 (Dois mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 771/2017 - 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 o Sr. OSMAR BUDA, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada para Terra Boa, Lote 400, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 5.536.557-1 
SSP/PR e CPF n.º 673.230.909-97. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 772/2017 - LCT-PMC

PARTES:
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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 o Sr. LUCAS VAGUETTI, pessoa física de direito, bra-
sileiro, solteiro, residente e domiciliado na Estrada Rincão, lote 8, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 13301740-2 
SSP/PR, e CPF n.º 117.463.689-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.815,00 (Um mil oitocentos e quinze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 773/2017 - 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 o Sr. GILMAR DA SILVA, pessoa física de direito, brasi-
leiro casado, residente e domiciliado na Estrada Cristalina, Lote 315, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 9.657.370-7 
SSP/PR e CPF n.º 062.531.779-31. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.810,00 (Um mil oitocentos e dez reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 774/2017 - 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 o Sr. LAÉRCIO BRIEKOWIEC DE OLIVEIRA, pessoa 
física de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aeroporto 
Lote 857-D, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 5.731.996-8 SSP/PR e CPF n.º 893.914.709-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.795,50 (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 775/2017 - 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 o Sr. LUCIANO FRANCISCO DE LIMA, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia, Lote 
257, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade 
nº 4342915-9 SSP/PR e CPF n.º 413.010.309-10. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.470,46 (Seis mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 776/2017 - 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 o Sr. GILDO CATAPAN, pessoa física de direito, brasi-
leiro casado, residente e domiciliado na Estrada Tabuão Lote 222, município de 
Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 2.168.264 SSP/
PR e CPF n.º 326.179.339-20. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 777/2017 - 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 o Sr. SERZIO HENRIQUE DOS SANTOS, pessoa física 
de direito, brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada para Terra Boa, 
lote 136, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identi-
dade nº 1.490.579 SSP/SP e CPF n.º 301.347.229-49. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 778/2017 - 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 o Sr. ALAN SERGIO DE LIMA, pessoa física de di-
reito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia – Lote 256, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
9.894.620-9 SSP/PR e CPF n.º 063.826.079-59. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.465,00 (Sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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8
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 779/2017 - 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 o Sr. TARCISIO GONÇALVES PIRES, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na PR 323, Lote 732-D, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.757.971-8 SSP/PR e CPF n.º 163.391.189-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 780/2017 - 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 o Sr. JOSÉ CARLOS TEREZAN, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Igapira – São Lourenço, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
3.924.872 SSP/PR e CPF n.º 548.308.779-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.811,20 (Um mil oitocentos e onze reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 781/2017 - 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 o Sr. ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Terra Boa, lote 
136/137, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identi-
dade nº 499190 SSP/PR e CPF n.º 389.804.799-72. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.980,00 (Dezenove mil novecentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 782/2017 - 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 o Sr. VANDERLEY MARTINS ZUBIOLI, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Rodovia 082 Gleba Sutis 
Lote 407-A-R, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 6.936.773-9 SSP/PR e CPF n.º 016.298.869-98. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.017,00 (Dez mil e dezessete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 783/2017 - 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 o Sr. WILIAN VAGETTI HORCESE, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Rincão Lote 6 A, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
9.909.214-9 SSP/PR e CPF n.º 075.788.059-24. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.787,10 (Um mil setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 784/2017 - 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 o Sr. VALDIR VAGETTI, pessoa física de direito, bra-
sileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Rincão, Lote 08, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 6.221.635-2 
SSP/PR e CPF n.º 884.514.539-53. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.882,00 (Nove mil oitocentos e oitenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 785/2017 - 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 o Sr. JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA, pessoa física 
de direito, brasileiro solteiro, residente e domiciliado na Estrada Imbituva, Lote 
585-A, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identida-
de nº 1.252.620-2 SSP/PR e CPF n.º 287.347.939-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.950,00 (Treze mil novecentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 786/2017 - 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 o Sr. BRUNO JOSÉ MONTEIRO, pessoa física de dire-
ito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Vila Rural Amanhecer, distrito 
de São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula 
de identidade nº 9.637.640-5 SSP/PR e CPF n.º 073.464.759-09. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.794,00 (Um mil setecentos e noventa e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 787/2017 - 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 o Sr. ANTONIO ANIBAL DE OLIVEIRA, pessoa física 
de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Jequitiba lote 
619, Gleba São Lourenço, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da 
cédula de identidade nº 6.462.521-7 SSP/PR e CPF n.º 004.200.619-83. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.366,40 (Oito mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 788/2017 - 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 Sra. IVONETE SACOMAN CASSIDORI, pessoa fí-
sica de direito, brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada Tabapuã 
Lote A-54 F, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 17.060.875 SSP/SP e CPF n.º 094.492.278-37. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.794,00 (Um mil setecentos e noventa e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 789/2017 - 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 o Sr. JORGE LUIZ OUVERNEY, pessoa física de direito, 
brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada Préa, lote 97A, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 3.952.819-3 
SSP/PR e CPF n.º 570.149.579-53. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.794,00 (Um mil setecentos e noventa e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 790/2017 - 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 Sra. ROBERTA ALINE FLORES DELGADO, pessoa 
física de direito, brasileira casada, residente e domiciliada na Estrada para São 
Lourenço, lote 664, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula 
de identidade nº 8.669.203-1 SSP/PR e CPF n.º 005.673.389-59. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.785,00 (Um mil setecentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 791/2017 - 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 o Sr. ANÍSIO DELGADO BERNABÉ, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Vidigal, Lote 
500-A, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identida-
de nº 1.169.829-8 SSP/PR e CPF n.º 203.915.019-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.814,20 (Um mil oitocentos reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 792/2017 - 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 o Sr. ROGÉRIO ANTONIO MARTINS, pessoa física 
de direito, brasileiro, residente e domiciliado na Estrada Cambuci, lote 301, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
12.479.307-6 SSP/PR e CPF n.º 091.580.749-10. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.799,20 (Um mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 793/2017 - 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 o Sr. ADNAILSON CANUTO CORDEIRO, pessoa físi-
ca de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada São Januário, 
Lote 249, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de iden-
tidade nº 8.361.896-5 SSP/PR e CPF n.º 855.702.734-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.937,40 (Quatro mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 794/2017 - 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 ROSIANE PAULINA DA SILVA BUDA, pessoa física 
de direito, brasileira, residente e domiciliado na Estrada Rodovia PR 082, lote 
400, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade 
nº 7.637.800-2 SSP/PR e CPF n.º 004.113.359-52. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 999,40 
(Novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 795/2017 - 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 ELIAS CASAGRANDE, pessoa física de direito, brasi-
leiro casado, residente e domiciliado na Estrada Terra Boa, Lote 395, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 4.683.670-7 
SSP/PR e CPF n.º 660.175.649-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.790,00 (Cinco mil setecentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 796/2017 - 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 PEDRO JOSÉ DE LIMA, pessoa física de direito, bra-
sileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia, lote 256, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 3.585.673-0 
SSP/PR e CPF n.º 482.516.319-04. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.840,00 (Dezenove mil oitocentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 797/2017 - 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 LUCILENE VOLPATO DE OLIVEIRA NIZ, pessoa 
física de direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Vidi-
gal Lote 99-A, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 6.107.278-0 SSP/PR e CPF n.º 026.000.959-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.862,50 (Dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 798/2017 - 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 LUZIA APARECIDA VOLPATO, pessoa física de direi-
to, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Vidigal Lote 99-A, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
6.406.011-2 SSP/PR e CPF n.º 026.002.489-94. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.862,50 (Dez mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 799/2017 - 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 BLENY SCAMARDI JUNIOR, pessoa física de direito, 
brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Pirai – Lote 728, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 8.162.294-9 
SSP/PR e CPF n.º 026.100.959-10. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.992,50 (Dois mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 800/2017 - 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 IRINEU DO ESPÍRITO SANTO, pessoa física de direi-
to, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Quilombo Lote 443-R, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
4333855-2 SSP/PR, e CPF n.º 617.394.219-49. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.785,00 (Um mil setecentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 801/2017 - 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 PEDRO AMÉRICO DE OLIVEIRA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Fubá, Lote 173, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
1.924.935 SSP/PR e CPF n.º 327.925.579-15. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.996,00 (Dois mil novecentos e noventa e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 802/2017 - 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 WALTER BONAU, pessoa física de direito, alemão, 
viúvo, residente e domiciliado na Estrada Pala, lote 48, município de Ci-
anorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade de estrangeiro nº 
V5274407-A PF/SC e CPF n.º 011.180.089-79. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.750,50 (Um mil setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 803/2017 - 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 MARCOS ROGÉRIO SCAMARDI, pessoa física de di-
reito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Terra Boa Lote 
241, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade 
nº 5.993.055-9 SSP/PR e CPF n.º 853.302.569-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.000,00 (Três mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 804/2017 - 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 ROBERTO BUDA, pessoa física de direito, brasileira 
casada, residente e domiciliada na Rodovia PR 082, lote 400, município de Ci-
anorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 6.372.438-6 SSP/
PR e CPF n.º 016.616.849-12. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.014,60 (Um mil quatorze reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 805/2017 - 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 IVO CATAPAN, pessoa física de direito, brasileiro casa-
do, residente e domiciliado na Estrada Tabuã, Lote 228, município de Cianorte, 
estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 732.720 SSP/PR e CPF 
n.º 203.738.729-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.795,50 (Um mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 806/2017 - 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 RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, pessoa física de di-
reito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Gleba São Lourenço, Lote 
619-620-621, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 8.287.285-0 SSP/PR e CPF n.º 036.973.339-84. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.988,00 (Dezenove mil novecentos e oitenta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 807/2017 - 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 SILAS CASAGRANDE, pessoa física de direito, brasi-
leiro casado, residente e domiciliado na Estrada Cambuci, Lote 279, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 4.404.604-0 
SSP/PR e CPF n.º 570.861.339-49. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.994,00 (Nove mil novecentos e noventa e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 808/2017 - 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 ADIR JUN ISHII, pessoa física de direito, brasileiro ca-
sado, residente e domiciliado na Estrada PR 323, Lote 290 Gleba São Januário, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
4.259.415-6 SSP/PR e CPF n.º 602.059.549-87. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.797,00 (Um mil setecentos e noventa e sete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 809/2017 - 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 LOIZA MARQUES DOS REIS, pessoa física de direi-
to, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Velha para Tuneiras, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
8.464.859-0 SSP/PR e CPF n.º 049.431.629-24. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 810/2017 - 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 DORIVAL BERNABÉ PADILHA, pessoa física de direi-
to, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada PARA Vidigal, lote 37ª, 
Gleba Opalina, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de 
identidade nº 864273-7 SESP/PR e CPF n.º 173.506.899-34. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.465,00 (Um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 811/2017 - 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 GILBERTO ROSA, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada PR 323 KM 82 Lote 732, município 
de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 3.107.222-0 
SSP/PR e CPF n.º 413.859.009-97. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.608,00 (Um mil seiscentos e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 812/2017 - 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 REINALDO DE SOUZA CHAVES, pessoa física de di-
reito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Tropeiro Lote 748 A, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
5.544.664-4 SSP/PR e CPF n.º 778.880.909-82. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.970,00 (Dois mil novecentos e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 813/2017 - 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 CLEIDE APARECIDA MARCHINI, pessoa física de 
direito, brasileira, casada, residente e domiciliada na Estrada Aldeia, lote 139, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
6.823.807-2 SSP/PR e CPF n.º 043.421.189-39. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 14/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura fami-
liar e/ou empreendedores familiares rural ou suas organizações para o preparo 
da merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2017.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.005,00 (Cinco mil e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 816/2017 - 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 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE 
MAT MEDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada 
dos Bandeirantes, 6373, Lote 2, Pal 23929, Quadra 6, CEP 22.780-081, Jaca-
repaguá, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.175.705/0001-64. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 16/2017.
OBJETO: Aquisição de sonda Gastrostomia para distribuição gratuita em favor 
do paciente Nicolas Gabriel Rocha Silva.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 370,00 
(trezentos e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de junho de 2017.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 820/2017 - 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 ZANZARINI E BUENO LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1636, Zona 3, na cidade 
de Cianorte, estado do Paraná, CEP 87.209-052, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
78.551.058/0002-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 135/2017. 
OBJETO: Aquisição de mobiliários para a Secretaria Municipal de Assistência 
Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.549,00 (Oito mil quinhentos e quarenta e nove reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.  
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 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 
105/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 147/2017, concernente a 
Aquisição de equipamentos e material de consumo através do Convênio Estadu-
al nº 279/2013 - Crescer em Família.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: MLJ – COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP como vence-
dora dos itens 01-08 no valor total de R$ 4.153,00 (Quatro mil cento e cinquenta 
e três reais); DIRCEU LONGO & CIA LTDA – EPP como vencedora dos itens 
02-03 no valor total de R$ 1.707,89 (Um mil setecentos e sete reais e oitenta e 
nove centavos); REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP como vencedora 
dos itens 06-09-12 no valor total de R$ 2.340,00 (Dois mil trezentos e quarenta 
reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 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 
135/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 188/2017, concernente a 
Aquisição de mobiliários para a Secretaria Municipal de Assistência Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas MILTON MOREI-
RA ALVES - ME como vencedora dos itens 01-03-05-09-10-11-12-13-15-16 
no valor total de R$ 30.120,00 (Trinta mil cento e vinte reais); e, ZANZARINI 
E BUENO LTDA - EPP como vencedora dos itens 02-04-06-07-08-14 no valor 
total de R$ 8.549,00 (Oito mil quinhentos e quarenta e nove reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇAO 
O Presidente da Comissão Especial de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
66/2017, de 24 de  
Maio de 2017, no uso de suas atribuições legais, publica o resultado do 
julgamento da fase de habilitação, concernente ao Edital de Licitação nº 
05/2017, modalidade Concorrência Pública, referente ao objeto: 
Concorrência, para Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao 
Município de Cianorte. 
Segue abaixo, resultado da fase de habilitação dos participantes do 
certame: 

EMPRESA HABILITAÇÃO 

AMERICO RIKIO TANAKA HABILITADO 
ANTONIO MONTEIRO INABILITADO 

ANTONIO NERIS HABILITADO 
BIANCA SACOMAN HABILITADO 

BRUNA DE ASSIS MIRANDA HABILITADO 
CLEUNICE WALKIRIA RISSI HABILITADO 
CORSI AFONSO LTDA - ME HABILITADO 

DENIZE APARECIDA PREVIATO MANTOVANELI HABILITADO 
EDSON ROSSI DUARTE HABILITADO 

ERNESTO CAVASIN SOBRINHO HABILITADO 
EVERALDO COSTA MOREIRA HABILITADO 
FABIANA LOURO CAMPOS HABILITADO 

GUSTAVO ROGÉRIO PEDROSO GARCIA HABILITADO 
JOÃO VENANCIO HABILITADO 

MILTON BAGESTERO HABILITADO 
NILSON DE SOUZA SANTOS  HABILITADO 

ROBERTO NOGUEIRA JUNIOR INABILITADO 
RODRIGO CAVALARI HABILITADO 

ROGÉRIO NERIS DOMINGOS  HABILITADO 
VALERIA MIGNOSO HABILITADO 

VALERIA TAVEIRA DUARTE RISSI HABILITADO 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal 
8.666/1993, para apresentar recurso contra a decisão da comissão.  

Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 3 de julho de 2017. 

Marcos Alberto Valério 

Presidente da Comissão 
 

  

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 106/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

Republicado por Incorreção 
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 326/2016, homologado 
em 05/04/2017. 
Valor Homologado: R$ 17.750,00 (Dezessete Mil, Setecentos e Cinquenta 
Reais). 
Objeto: Aquisição de materiais de construção para doação às famílias 
assistidas pelo Programa Minha Casa Melhor. 
Empresa: MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: até 10/11/2017. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 
04 2500 SC Cal Virgem com 20 Kg Mottin Pavin R$ 7,10 R$ 17.750,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de Abril de 2017.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 395/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 57.807,55 (cinquenta e sete mil oitocentos e sete 
reais e cinquenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

1 555 UN 

água sanitária, caixa c/ 12x1 litro , com cloro ativo, ação 
desinfetante de uso geral inclusive desinfecção de frutas, verduras e 

legumes, alvejante e bactericida. sem perfume. composição: 
hipoclorito de sódio e água. teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. 

original de fábrica, embalagens lacradas, com registro no ministério 
da saúde, químico responsável, datas de fabricação e validade, 

indicações e precauções de uso, composição e informações. ótima 
qualidade 

ALPES 17,35 9.629,25 

5 220 UN álcool etilico hidratado 92,8º inpm. caixa c/ 12x1 litros, uso 
doméstico, limpeza geral, 92,8% e 7,2% de água ARAUCARIA 49,85 10.967,00 

7 980 UN 

amaciante de roupas, galão com 5 litros, tradicional (cor azul), com 
extrato de algodão. composição: ativo, coadjuvantes, emulsão de 

silicone, diluente, conservante (5-cloro-2 metil isotiazonil-3-ona e 2-
metil-4 isotiazolin-3-ona), perfume, pigmento e água. componente 

ativo: cloreto de dialquil dimetil amônio. ótima qualidade 

LILY 5,75 5.635,00 

23 10 UN 

desinfetante uso geral,  galão de 5 litros, com ação bactericida, 
fragância variada. composição: ativo, emulsificante, perfume, 

controlador de ph, conservante (5-cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-
metil-4 isotiazolin-3-ona), corante e água, componentes ativos: 

cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de 
didecildimetilamônio - 0,28%. original do fabricante, com registro no 

ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e 
validade, composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

ALPES 6,55 65,50 

27 18.880 UN 

detergente, frasco com 500 ml com aroma neutro, com glicerina,  
tensoativos aniônicos biodegradáveis, para remoção de gordura em 
louças, talheres e panelas,  com registro junto a  anvisa, conforme 

legislação vigente, validade mínima  de 3 anos após a data de 
fabricação. 

LILY 0,88 16.614,40 

44 5 UN lixeira, fabricada em material plástico de alta resistência, com tampa 
acionada por pedal,capacidade de  100 litros ARQPLAST 129,00 645,00 

48 50 UN mangueira reforçada, com 30 metros de comprimento, acompanha 
esguicho simples e rosca para instalação na torneira. unidade. MANLUPLAST 33,15 1.657,50 

50 130 UN palha de aço, pacote com 25 g. material: aço carbono, aplicação: 
limpeza geral RELUZ 0,60 78,00 

53 1.880 UN 
pano para limpeza de chão, saco alvejado, duplo, fechado nas 

laterais e aberto na boca, tamanho mínimo 45x75cm, composição 
100% algodão. 

NAVITEX 1,80 3.384,00 

59 150 Pct prendedor de roupas, de madeira, pacote com 12 unidades. BOTH 0,58 87,00 
60 830 UN prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 unidades. BOTH 1,15 954,50 

72 200 UN 

sabão em barra, caixa com 50 barras, embalado a cada 5 unidades 
de 200g cada, glicerinado, neutro. composição: sabão de ácidos 

graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de 
ácidos graxos de soja,coadjuvantes, glicerina, agente anti-

redepositante e água. pronto uso, original do fabricante, com registro 
no ministério da saúde, quimico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e informações do 

fabricante estampado na embalagem. ótima qualidade 

BARRA NOVA 30,50 6.100,00 

75 250 UN sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com extratos de rosas e 
hidratantes. LILY 0,60 150,00 

84 15 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade 
para 15 litros GIOPACK 6,54 98,10 

86 120 UN saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 10 unidades, no 
tamanho 75x90cm, micra 08, com capacidade para 100 litros. GIOPACK 2,79 334,80 

90 50 UN 

saponáceo em pó com cloro, frasco plástico de 300g. a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no ministério de 
saúde. 

SANY MIX 1,20 60,00 

94 350 UN toalha de mão, algodão, na cor branca, dimensões 290 x 500 mm. DALTEXTIL 3,85 1.347,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 396/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

1 555 UN 

água sanitária, caixa c/ 12x1 litro , com cloro ativo, ação 
desinfetante de uso geral inclusive desinfecção de frutas, verduras e 

legumes, alvejante e bactericida. sem perfume. composição: 
hipoclorito de sódio e água. teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. 

original de fábrica, embalagens lacradas, com registro no ministério 
da saúde, químico responsável, datas de fabricação e validade, 

indicações e precauções de uso, composição e informações. ótima 
qualidade 

ALPES 17,35 9.629,25 

5 220 UN álcool etilico hidratado 92,8º inpm. caixa c/ 12x1 litros, uso 
doméstico, limpeza geral, 92,8% e 7,2% de água ARAUCARIA 49,85 10.967,00 

7 980 UN 

amaciante de roupas, galão com 5 litros, tradicional (cor azul), com 
extrato de algodão. composição: ativo, coadjuvantes, emulsão de 

silicone, diluente, conservante (5-cloro-2 metil isotiazonil-3-ona e 2-
metil-4 isotiazolin-3-ona), perfume, pigmento e água. componente 

ativo: cloreto de dialquil dimetil amônio. ótima qualidade 

LILY 5,75 5.635,00 

23 10 UN 

desinfetante uso geral,  galão de 5 litros, com ação bactericida, 
fragância variada. composição: ativo, emulsificante, perfume, 

controlador de ph, conservante (5-cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-
metil-4 isotiazolin-3-ona), corante e água, componentes ativos: 

cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de 
didecildimetilamônio - 0,28%. original do fabricante, com registro no 

ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e 
validade, composição e informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

ALPES 6,55 65,50 

27 18.880 UN 

detergente, frasco com 500 ml com aroma neutro, com glicerina,  
tensoativos aniônicos biodegradáveis, para remoção de gordura em 
louças, talheres e panelas,  com registro junto a  anvisa, conforme 

legislação vigente, validade mínima  de 3 anos após a data de 
fabricação. 

LILY 0,88 16.614,40 

44 5 UN lixeira, fabricada em material plástico de alta resistência, com tampa 
acionada por pedal,capacidade de  100 litros ARQPLAST 129,00 645,00 

48 50 UN mangueira reforçada, com 30 metros de comprimento, acompanha 
esguicho simples e rosca para instalação na torneira. unidade. MANLUPLAST 33,15 1.657,50 

50 130 UN palha de aço, pacote com 25 g. material: aço carbono, aplicação: 
limpeza geral RELUZ 0,60 78,00 

53 1.880 UN 
pano para limpeza de chão, saco alvejado, duplo, fechado nas 

laterais e aberto na boca, tamanho mínimo 45x75cm, composição 
100% algodão. 

NAVITEX 1,80 3.384,00 

59 150 Pct prendedor de roupas, de madeira, pacote com 12 unidades. BOTH 0,58 87,00 
60 830 UN prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 unidades. BOTH 1,15 954,50 

72 200 UN 

sabão em barra, caixa com 50 barras, embalado a cada 5 unidades 
de 200g cada, glicerinado, neutro. composição: sabão de ácidos 

graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de 
ácidos graxos de soja,coadjuvantes, glicerina, agente anti-

redepositante e água. pronto uso, original do fabricante, com registro 
no ministério da saúde, quimico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e informações do 

fabricante estampado na embalagem. ótima qualidade 

BARRA NOVA 30,50 6.100,00 

75 250 UN sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com extratos de rosas e 
hidratantes. LILY 0,60 150,00 

84 15 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com capacidade 
para 15 litros GIOPACK 6,54 98,10 

86 120 UN saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 10 unidades, no 
tamanho 75x90cm, micra 08, com capacidade para 100 litros. GIOPACK 2,79 334,80 

90 50 UN 

saponáceo em pó com cloro, frasco plástico de 300g. a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no ministério de 
saúde. 

SANY MIX 1,20 60,00 

94 350 UN toalha de mão, algodão, na cor branca, dimensões 290 x 500 mm. DALTEXTIL 3,85 1.347,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 396/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 152.193,75 (Cento e cinquenta e dois mil cento e 
noventa e três reais e setenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: S.R. DUTRA - 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$ 

2 1.015 Gl 

água sanitária, galão com 5 litros, com cloro ativo, 
ação desinfetante de uso geral, alvejante e bactericida, 
sem perfume, incolor, composição hipoclorito de sódio 

e água desmineralizada, teor de cloro ativo de 2,0 a 
2,5%, rótulo contendo número do registro no 

ministério da saúde, químico responsável, datas de 
fabricação e validade, lote, indicações e precauções de 
uso, composição e informações, conforme legislação 

vigente. 

SAUBER 6,10 6.191,50 

3 1.000 UN 

álcool em gel 70 ºgl (70% v/v), galão com 5 litros, 
antisséptico degermante, indicado para higienização e 

desinfecção a seco das mão e braços, composição 
álcool etílico, água e agentes emolientes para o não 
ressecamento da pele, odor característico e volátil, 

rótulo contendo número do registro no ministério da 
saúde (o número de registro é identificado no mercado 
se iniciando com o número 1), químico responsável, 

datas de fabricação e validade, lote, indicações e 
precauções de uso, composição e informações, 

conforme legislação vigente. 

CICLOFARMA 22,40 22.400,00 

4 255 UN 

álcool etílico hidratado 46m2º inpm (54º gl), caixa com 
12 unidades com frasco de 01 litro. uso doméstico, 

limpeza geral. composição: álcool etílico, desnaturante 
e água. desnaturante: benzoato de denatônio. com 

validade mínima de 12 meses 

ARAUCARIA 33,70 8.593,50 

6 610 UN 

alcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 12x1 
litros. álcool hospitalar, desinfetante para superfícies 

fixas. composição: álcool etílico e água purificada. 
princípio ativo: álcool etílico hidratado à 70% 

ARAUCARIA 38,30 23.363,00 

13 90 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 
30cm. SANCHES 1,30 117,00 

25 530 Gl 

detergente amoniacal, galão de 5 litros, com 
composição: tensoativos aniônicos e não aniônicos, 
espessante, alcalinizante, conservantes, corantes e 
água, com componente ativo: leniar alquil benzeno 

sulfonato de sódio, com registro junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

SAUBER 8,90 4.717,00 

26 650 UN 

detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno sulfonico, 
acido glicolico, acido oxalico , agente controlador de ph 

, espessante , fragancia , corante e agua embalagem 
com 5 litros 

SAUBER 8,00 5.200,00 

33 2.200 UN 
flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo 

aproximadamente 30x50cm, com costuras nas 
laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade 

NAVITEX 0,80 1.760,00 

40 415 UN 

limpa-vidros, frasco com no mínimo 500ml, com 
pulverizador de gatilho, com data de validade, dados 

de identificação e procedência em embalagem 
individual. com notificação junto a anvisa/ms. . 

START 6,15 2.552,25 

41 35 UN 
lixeira retangular, capacidade para 100 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

PERFECT 129,90 4.546,50 

42 240 UN 
lixeira retangular, capacidade para 60 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

MODENUTI 71,00 17.040,00 

43 320 UN 
lixeira retangular, capacidade para 20 litros, com pedal 

acoplado, confeccionada em material plástico, 
resistente, na cor branca. 

MODENUTI 22,75 7.280,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

47 2.010 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 100 
unidades, elaborada com latex natural, lubrificada 
com pó bio-absorvível, tamanho m, com dimensões 
mínimas de 0,08 mm de espessura e de 230mm de 
comprimento, de uso único, ambidestra, dentro das 
normas técnicas e com registro no m. s./anvisa. boa 

qualidade 

BOMPACK-
TALGE 13,70 27.537,00 

55 230 UN 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, macio, 
sem perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 
100% fibra celulósica, folha simples, embalagem 
original do fabricante, com composição, data de 

fabricação e validade e informações do fabricante 
estampado na embalagem 

SR PAPEIS 2,30 529,00 

61 10 UN rodo com cabo em aluminio, base 80 cm com refil 
substituivel, em borracha SANCHES 27,00 270,00 

62 15 UN rodo com cabo em metal, base 90 cm com refil duplo, 
em eva SANCHES 35,00 525,00 

63 2.000 UN 

vassoura vegetal (caipira de palha), confeccionada com 
palha de 1ª qualidade, com no mínimo 03 amarrações, 
com medida mínima de 30cm de largura, com  cabo de 

madeira de no mínimo 1,10m 

CIANORTE 6,30 12.600,00 

73 850 UN 

sabão em líquido para limpeza geral, biodegradável, 
original do fabricante, com registro no ministério da 

saúde, químico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e 

informações do fabricante no rótulo, frasco com 1 litro 

START 3,00 2.550,00 

76 330 UN 

sabonete líquido neutro glicerinado, dermosuave, para 
higienização de recém-natos, galão de 5 lts. 

composição: lauril éter sulfato de sódio, base 
perolizante, alcanolamida de àcido graxo de coco, 

glicerina bi-destilada, ácido cítrico, essência, 
conservante e água deionizada. 

BELL PLUS 13,40 4.422,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 397/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 274.907,05 (duzentos e setenta e quatro mil 
novecentos e sete reais e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

47 2.010 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 100 
unidades, elaborada com latex natural, lubrificada 
com pó bio-absorvível, tamanho m, com dimensões 
mínimas de 0,08 mm de espessura e de 230mm de 
comprimento, de uso único, ambidestra, dentro das 
normas técnicas e com registro no m. s./anvisa. boa 

qualidade 

BOMPACK-
TALGE 13,70 27.537,00 

55 230 UN 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, macio, 
sem perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 
100% fibra celulósica, folha simples, embalagem 
original do fabricante, com composição, data de 

fabricação e validade e informações do fabricante 
estampado na embalagem 

SR PAPEIS 2,30 529,00 

61 10 UN rodo com cabo em aluminio, base 80 cm com refil 
substituivel, em borracha SANCHES 27,00 270,00 

62 15 UN rodo com cabo em metal, base 90 cm com refil duplo, 
em eva SANCHES 35,00 525,00 

63 2.000 UN 

vassoura vegetal (caipira de palha), confeccionada com 
palha de 1ª qualidade, com no mínimo 03 amarrações, 
com medida mínima de 30cm de largura, com  cabo de 

madeira de no mínimo 1,10m 

CIANORTE 6,30 12.600,00 

73 850 UN 

sabão em líquido para limpeza geral, biodegradável, 
original do fabricante, com registro no ministério da 

saúde, químico responsável, indicação de uso, 
composição, data de fabricação e de validade e 

informações do fabricante no rótulo, frasco com 1 litro 

START 3,00 2.550,00 

76 330 UN 

sabonete líquido neutro glicerinado, dermosuave, para 
higienização de recém-natos, galão de 5 lts. 

composição: lauril éter sulfato de sódio, base 
perolizante, alcanolamida de àcido graxo de coco, 

glicerina bi-destilada, ácido cítrico, essência, 
conservante e água deionizada. 

BELL PLUS 13,40 4.422,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 397/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 274.907,05 (duzentos e setenta e quatro mil 
novecentos e sete reais e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
 
 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 125 UN avental  plástico de uso em cozinha COPATEX   2,50  312,50 

9 135 UN bacia plástica, com capacidade mínima de 30 litros, 
em material plástico resistente ARQPLAST   6,10  823,50 

11 55 UN 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), 
alta resistência a impacto, paredes e fundo 

reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 
1010/20 zincado, capacidade de 8 litros 

ARQPLAST 

  1,65  

90,75 

12 310 UN 

balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), 
alta resistência a impacto, paredes e fundo 

reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 
1010/20 zincado, capacidade de 14 a 15 litros 

ARQPLAST 

  2,85  

883,50 

17 60 UN 

cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, 
composição: cera de carnaúba, parafina, resina 

fumarica, cera de polietileno, emulsificante, pigmento, 
perfume, conservante e água 

RUBI 

  2,70  

162,00 

18 100 UN cesto para lixo, telado, capacidade 10 litros ARQPLAST   1,45  145,00 
19 180 UN cesto para lixo, telado, capacidade 15 litros ARQPLAST   3,40  612,00 

20 80 UN cesto plástico reforçado, fechado, com tampa, com 
capacidade para 100 litros ARQPLAST   25,50  2.040,00 

22 940 UN 

desinfetante uso geral,  caixa com 6 frascos de 2 
litros, com ação bactericida, fragância variada. 

composição: ativo, emulsificante, perfume, 
controlador de ph, conservante (5-cloro-2 

metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), 
corante e água, componentes ativos: cloreto de alquil 

dimetil benzil amônio e cloreto de 
didecildimetilamônio - 0,28%. original do fabricante, 

com registro no ministério da saúde, químico 
responsável, data de fabricação e validade, 

composição e informações do fabricante estampada 
na embalagem. boa qualidade 

PRIMISSIAS 

  14,50  

13.630,00 

24 740 UN 

desodorizador de ar, aerosol, com 360ml/302grs, 
composto com emulsificante, anti-oxidante, 

fragrância, veículo e propelentes, com registro junto a 
anvisa, conforme legislação vigente. 

ULTRA FRESH 

  4,70  

3.478,00 

28 620 UN escova com cerdas de nylon, para lavagem de roupas. DESAFIO   1,30  806,00 

29 460 UN escova para limpeza de vaso sanitário, com suporte, 
com mínimo de 30 cm ARQUPLAST   3,45  1.587,00 

35 160 UN isca raticida em grãos, embalagem de mínimo 20g RATOMAX   0,65  104,00 

37 360 UN 

limpa alumínio, frasco plástico de 500ml, a base de 
ácido sulfônico, rótulo contendo número do registro 

no ministério da saúde, químico responsável, datas de 
fabricação e validade, lote, indicações e precauções de 
uso, composição e informações, conforme legislação 

vigente.. 

PRIMISSIAS 

  1,40  

504,00 

38 1.080 UN 

limpador instantâneo, caixa c/ 24 unidades  de 
500ml, multiuso, para aplicação sem enxague, 

biodegradável. composição: alquil benzeno sulfonato 
de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, 
essência e água. original do fabricante, com registro 

no ministério da saúde, químico responsável, 
indicação de uso, composição, data de fabricação e de 

validade e informações do fabricante estampado na 
embalagem. ótima qualidade 

WORKER 

  38,50  

41.580,00 

39 370 UN 

limpador limpeza pesada, caixa com 12 unidades de 
500ml, concentrado, diluível, original. composição: 
dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não-

iônico, coadjuvantes, solubilizante, sequestrante, éter 
glicólico, álcool, corante, água, perfume e 

conservante. ótima qualidade 

WORKER 

  34,00  

12.580,00 

45 280 UN 

lustra móveis, frasco plástico de  500 ml, emulsão 
aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em 

móveis e superfícies lisas, aromas diversos, com data 
de validade, dados de identificação e procedência em 

embalagem individual, com notificação junto a 
anvisa/ms 

WORKER 

  2,75  

770,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

46 3.000 UN 

luva em látex, de proteção e segurança, uso 
doméstico, forrada com flocos de algodão, 

antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa uso 
de talco, elaborada com látex de borracha, natural de 
alta qualidade, tamanhos: p, m, e g, embaladas aos 

pares, com data de validade mínima de 3 anos, dados 
de identificação e procedência em embalagem 

individual, com registro ca. 

VOLK 

  1,75  

5.250,00 

51 2.250 UN 

pano de chão, tipo 100% algodão, alvejado, bordas 
com acabamento em overloque, dimensões 100x65cm, 
padrão toalha de banho, alta absorção, (limpa, lava e 

enxuga). 

NAVITEX 

  2,30  

5.175,00 

52 1.700 UN 

pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 
65x40cm, cor branca, alvejado, com bainha, 
estampas variadas. características adicionais 

absorvente/lavável e durável 

MARTINS 

  1,35  

2.295,00 

54 2.300 UN 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 16x4 
unidades, rolo medindo 30mx10cm, macio, sem 

perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% 
fibra celulósica, folha dupla, embalagem plástica com 
quatro rolos, original do fabricante, com certificação 

iso 9000, com composição, data de fabricação, 
validade e informações do fabricante estampado na 

embalagem. 

CISNE 

  47,20  

108.560,00 

57 3.220 UN 

papel toalha, pacote com 1.000 folhas, cor branca, 
interfolhado, 2 dobras, produzido em celulose 100% 
virgem, no tamanho de 22 x20cm, em embalagem 

resistente ao armazenamento, com marca e descrição 
do fabricante conforme norma técnica do immetro. 

REMAPEL 

  5,99  

19.287,80 

58 1.480 UN 

pedra sanitária, embalagem contendo 1 pedra com no 
mínimo 25g, 1 gancho e 1 rede plástica para 

acomodação da pedra. composição: dodecilbenzeno 
sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e 

corante 

SANY MIX 

  0,54  

799,20 

67 250 UN 

rodo de piso , com base alumínio poloido reforçado e 
cabo em aluminio , com possibilidade de troca de 

borracha , medindo 40 cm , com rebites em alumínio 
reforçado , cabo  em aluminio medindo 1.50 metros 

RODOS 2000 

  15,50  

3.875,00 

69 425 UN 

rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 02 
(duas) lâminas de borrachas, medindo 40cm, com 

cabo de madeira plastificado, com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50 m. 

APOLO 

  1,72  

731,00 

70 65 UN 
rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 

espuma, medindo 40cm, com cabo em madeira com 
encaixe rosqueado, comprimento 1,50 m. 

APOLO 
  2,72  

176,80 

71 310 UN 

rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 02 
(duas) lâminas de borrachas, medindo 60cm, com 

cabo de madeira plastificado, com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50 m. 

APOLO 

  3,90  

1.209,00 

74 7.000 UN 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 
01 quilo, para limpeza geral, biodegradável, original 
do fabricante, com registro no ministério da saúde, 
químico responsável, indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade e informações do 

fabricante no rótulo. composição: tensoativo aniônico. 
tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, 

enzimas, branqueador óptico, essência, água, 
alvejante e carga. ótima qualidade 

BRISE 

  2,98  

20.860,00 

78 430 UN 
saco de lixo preto, com 05 unidades, extraforte, para 
uso doméstico pesado, micra 7, com capacidade para 

200 litros 
PLASTPEROLA 

  2,45  
1.053,50 

81 950 UN 
saco plástico para de lixo, cor preta, pacote com 100 

unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 
capacidade para 60 litros 

PLASTPEROLA 
  16,40  

15.580,00 

82 410 Pct 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no  tamanho 53cmx57cm, micra 8, com 

capacidade para 40 litros. 
PLASTPEROLA 

  9,70  
3.977,00 

83 395 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com 
capacidade para 50 litros PLASTPEROLA   9,70  3.831,50 

88 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 39cmx52cm, micra 8, com 

capacidade para 20 litros. 
PLASTPEROLA 

  12,20  
732,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

46 3.000 UN 

luva em látex, de proteção e segurança, uso 
doméstico, forrada com flocos de algodão, 

antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa uso 
de talco, elaborada com látex de borracha, natural de 
alta qualidade, tamanhos: p, m, e g, embaladas aos 

pares, com data de validade mínima de 3 anos, dados 
de identificação e procedência em embalagem 

individual, com registro ca. 

VOLK 

  1,75  

5.250,00 

51 2.250 UN 

pano de chão, tipo 100% algodão, alvejado, bordas 
com acabamento em overloque, dimensões 100x65cm, 
padrão toalha de banho, alta absorção, (limpa, lava e 

enxuga). 

NAVITEX 

  2,30  

5.175,00 

52 1.700 UN 

pano de prato, mínimo de 90% algodão, medidas 
65x40cm, cor branca, alvejado, com bainha, 
estampas variadas. características adicionais 

absorvente/lavável e durável 

MARTINS 

  1,35  

2.295,00 

54 2.300 UN 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 16x4 
unidades, rolo medindo 30mx10cm, macio, sem 

perfume, picotado e gofrado e/ou texturizado, 100% 
fibra celulósica, folha dupla, embalagem plástica com 
quatro rolos, original do fabricante, com certificação 

iso 9000, com composição, data de fabricação, 
validade e informações do fabricante estampado na 

embalagem. 

CISNE 

  47,20  

108.560,00 

57 3.220 UN 

papel toalha, pacote com 1.000 folhas, cor branca, 
interfolhado, 2 dobras, produzido em celulose 100% 
virgem, no tamanho de 22 x20cm, em embalagem 

resistente ao armazenamento, com marca e descrição 
do fabricante conforme norma técnica do immetro. 

REMAPEL 

  5,99  

19.287,80 

58 1.480 UN 

pedra sanitária, embalagem contendo 1 pedra com no 
mínimo 25g, 1 gancho e 1 rede plástica para 

acomodação da pedra. composição: dodecilbenzeno 
sulfato de sódio, coadjuvantes, emoliente, perfume e 

corante 

SANY MIX 

  0,54  

799,20 

67 250 UN 

rodo de piso , com base alumínio poloido reforçado e 
cabo em aluminio , com possibilidade de troca de 

borracha , medindo 40 cm , com rebites em alumínio 
reforçado , cabo  em aluminio medindo 1.50 metros 

RODOS 2000 

  15,50  

3.875,00 

69 425 UN 

rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 02 
(duas) lâminas de borrachas, medindo 40cm, com 

cabo de madeira plastificado, com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50 m. 

APOLO 

  1,72  

731,00 

70 65 UN 
rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 

espuma, medindo 40cm, com cabo em madeira com 
encaixe rosqueado, comprimento 1,50 m. 

APOLO 
  2,72  

176,80 

71 310 UN 

rodo, para piso, rodo com base em madeira, com 02 
(duas) lâminas de borrachas, medindo 60cm, com 

cabo de madeira plastificado, com encaixe rosqueado, 
comprimento 1,50 m. 

APOLO 

  3,90  

1.209,00 

74 7.000 UN 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 
01 quilo, para limpeza geral, biodegradável, original 
do fabricante, com registro no ministério da saúde, 
químico responsável, indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade e informações do 

fabricante no rótulo. composição: tensoativo aniônico. 
tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, 

enzimas, branqueador óptico, essência, água, 
alvejante e carga. ótima qualidade 

BRISE 

  2,98  

20.860,00 

78 430 UN 
saco de lixo preto, com 05 unidades, extraforte, para 
uso doméstico pesado, micra 7, com capacidade para 

200 litros 
PLASTPEROLA 

  2,45  
1.053,50 

81 950 UN 
saco plástico para de lixo, cor preta, pacote com 100 

unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 
capacidade para 60 litros 

PLASTPEROLA 
  16,40  

15.580,00 

82 410 Pct 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no  tamanho 53cmx57cm, micra 8, com 

capacidade para 40 litros. 
PLASTPEROLA 

  9,70  
3.977,00 

83 395 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, com 
capacidade para 50 litros PLASTPEROLA   9,70  3.831,50 

88 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 39cmx52cm, micra 8, com 

capacidade para 20 litros. 
PLASTPEROLA 

  12,20  
732,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

91 740 UN 

saponáceo líquido cremoso, frasco plástico de 300g. a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no ministério de saúde. 

SANY MIX 

  1,90  

1.406,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 398/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 45.253,80 (quarenta e cinco mil duzentos e 
cinquenta e três reais e oitenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

10 275 UN 
balde plástico com alça - capacidade 20 litros, fabricado 
em plástico resistente, com dimensões aproximadas de 

27,5 x 25,6 mm, alça em metal. 
ARQPLAST 3,98 1.094,50 

30 470 UN 

esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, formato 
anatômico, com abrasividade mínima para limpeza de 
utensílios domésticos, produto 100% ecológico, não 

acumula bactérias , peso pacote unitário 60g. 

ASTRO 0,60 282,00 

31 530 UN 
esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes de 60 gramas 
e oito unidades cada pacote. composição: aço carbono. 

ótima qualidade 
ASTRO 10,40 5.512,00 

34 415 UN 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-
clorofluorcarbono. embalagem: com volume não inferior 
a 300 ml, com proteção contínua de no mínimo 12 horas 

contra moscas, mosquitos, mosquito da dengue e 
baratas, com frascos em aço reciclável / ecológico, prazo 

de validade de no mínimo 2 anos. 

ULTRA 4,20 1.743,00 

49 350 UN 
pá coletora lixo, em alumínio, cabo madeira, 

comprimento cabo 60 cm, comprimento 27 cm, largura 
27 cm, aplicação limpeza, cores variadas. 

LOCATELLI 3,50 1.225,00 

65 395 UN rodo de madeira, 60cm, com cabo de 1,20m rosqueado, 
com borracha em eva duplo. LOCATELLI 3,50 1.382,50 

66 12 UN rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 
borrachas com 45cm de largura cada. LOCATELLI 6,40 76,80 

85 1.220 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75x90cm, micra 08, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 23,50 28.670,00 

87 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75cmx90cm, micra 8, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 44,90 2.694,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

89 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 

capacidade para 60 litros. 
GALATAS 29,90 1.794,00 

95 120 UN 

vassoura de piaçava, cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em 

madeira comprimento 1100 mm, variação dimensional 
de +/- 5%. 

LOCATELLI 6,50 780,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 399/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 24.510,50 (Vinte e quatro mil quinhentos e dez 
reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: P. B. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

14 180 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 60cm. SANCHES 2,50 450,00 

16 35 UN 
cabo de alumínio anodizado, extensão telescópica, com 

uma das extremidade em rosca, para acoplar acessórios, 
tamanho de 2,00m. 

ANCHES 25,50 892,50 

36 220 Cx. 

lençol descartável de papel, em rolo, composição de 100% 
de fibras naturais, cor branca, dimensões 50cmx70m (lxc), 

registro junto a anvisa, conforme legislação vigente, 
embalagem com data de validade, lote, dados de 

identificação e procedência. 

VIPPLUS 8,65 1.903,00 

77 870 UN 

sabonete líquido perolado , fragancia erva doce, embalagem 
com 5 litros, para uso em saboneteira, para lavagem de 

mãos. original de fábrica,  embalagem lacrada, com registro 
na anvisa, validade e ficha técnica do fabricante, indicações 

de uso, lote, data de fabricação estampado no rótulo da 
embalagem. composição: tensoativo não iônico, glicerina, 

alcalinizante, conservante, corante, essência e água 

PREMISSE 10,90 9.483,00 

80 370 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 39cmx52cm, micra 8, com 

capacidade para 20 litros 
CANPAVI 5,80 2.146,00 

96 220 UN 

vassoura ecológica:  cepa em plástico reciclado 
(polipropileno expandido) com capa = 218 mm comp.x 40 
mm larg. . número de tufos: 78 com 4 fileiras = 1716 fios 
cerdas. fio liso- pet-poli(etileno tereftalato)   com12,5 cm 

altura 1,2 mm espessura. cabo 1,30 comp.x 23 mm diam. 
(madeira de reflorestamento plastificado) ponteira plástica 

NOVA 
ATITUDE 43,80 9.636,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

89 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 

capacidade para 60 litros. 
GALATAS 29,90 1.794,00 

95 120 UN 

vassoura de piaçava, cerdas em piaçava, base retangular 
em madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em 

madeira comprimento 1100 mm, variação dimensional 
de +/- 5%. 

LOCATELLI 6,50 780,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 399/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 24.510,50 (Vinte e quatro mil quinhentos e dez 
reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: P. B. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

14 180 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 60cm. SANCHES 2,50 450,00 

16 35 UN 
cabo de alumínio anodizado, extensão telescópica, com 

uma das extremidade em rosca, para acoplar acessórios, 
tamanho de 2,00m. 

ANCHES 25,50 892,50 

36 220 Cx. 

lençol descartável de papel, em rolo, composição de 100% 
de fibras naturais, cor branca, dimensões 50cmx70m (lxc), 

registro junto a anvisa, conforme legislação vigente, 
embalagem com data de validade, lote, dados de 

identificação e procedência. 

VIPPLUS 8,65 1.903,00 

77 870 UN 

sabonete líquido perolado , fragancia erva doce, embalagem 
com 5 litros, para uso em saboneteira, para lavagem de 

mãos. original de fábrica,  embalagem lacrada, com registro 
na anvisa, validade e ficha técnica do fabricante, indicações 

de uso, lote, data de fabricação estampado no rótulo da 
embalagem. composição: tensoativo não iônico, glicerina, 

alcalinizante, conservante, corante, essência e água 

PREMISSE 10,90 9.483,00 

80 370 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 39cmx52cm, micra 8, com 

capacidade para 20 litros 
CANPAVI 5,80 2.146,00 

96 220 UN 

vassoura ecológica:  cepa em plástico reciclado 
(polipropileno expandido) com capa = 218 mm comp.x 40 
mm larg. . número de tufos: 78 com 4 fileiras = 1716 fios 
cerdas. fio liso- pet-poli(etileno tereftalato)   com12,5 cm 

altura 1,2 mm espessura. cabo 1,30 comp.x 23 mm diam. 
(madeira de reflorestamento plastificado) ponteira plástica 

NOVA 
ATITUDE 43,80 9.636,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 400/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: W.G. JUNIOR - FERRAGENS. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 

15 300 UN bota de borracha, cor branca, cano longo - 
numeração do 36 ao 42 CARTOM 23,00 

 6.900,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 401/2016 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 194/2016, homologado 
em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 24.986,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta 
e seis reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: EDSON PINHEIRO SOARES - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

21 980 Gl 

desinfetante concentrado, uso geral, galão com 5 litros, 
com ação bactericida, diluição mínima com ação 

bactericida 1 litro do produto para 20 litros de agua, para 
limpeza em geral 1 litro do produto para 50 litros de agua, 
diversas fragrâncias menos a de eucalipto, registro junto a 
anvisa, conforme legislação vigente, químico responsável, 

data de fabricação e validade, lote, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem. 

BELA 
QUIMICA 7,45 7.301,00 

56 520 Cx. 

papel toalha de primeira qualidade, interfolhado para 
toalheiro, com 2 dobras, 100% celulose, caixa com 4.800 
ou 5.000 folhas, tamanho de 23x20cm, classificação do 
produto conforme normas da abnt nbr 15464-7:2007, 

acondicionado em caixa de papel resistente a transporte e 
armazenamento. 

REMAPEL 22,15 11.518,00 

64 1.050 UN 

vassoura, cerdas em nylon, base retangular em madeira 
largura 250 mm, cabo em madeira comprimento 1100 

mm, variação dimensional de +/- 5%, com ponteira 
plástica rosqueável. 

JOY 3,55 3.727,50 

68 205 UN 
rodo para piso, com base em ferro, com espuma, medindo 

30cm, com cabo em aço galvanizado ou aluminio, 
comprimento 1500mm 

MEGA 11,90 2.439,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 

Div. de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 496/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7630, de 26/05/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ADRIANA ZACARIAS 
CONCEIÇÃO, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 30/08/2007 a 29/08/2012, com admissão em 30/08/2007, no período de 
03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 497/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8436, de 08/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ANA MARIA GOMES 
DE SOUZA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 09/04/2012 a 08/04/2017, com admissão em 09/04/2012, no período de 
03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 502/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8136, de 05/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal FABIANA CRISTINA 
NERY CAVALARI, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 09/06/2008 a 08/06/2013, com admissão em 09/06/2003, no período de 
03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 503/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8138, de 05/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal FABIANA CRISTINA 
NERY CAVALARI, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 01/08/2007 a 31/07/2012, com admissão em 01/08/2007, no período de 
03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 506/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8731, de 14/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal LUCIANE HENRIQUE, 
03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 28/07/2007 
a 27/07/2012, com admissão em 28/07/1997, no período de 03/07/2017 a 
30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 507/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8731, de 14/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal LUCIANE HENRIQUE, 
03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 15/03/2010 
a 14/03/2015, com admissão em 15/03/2010, no período de 03/07/2017 a 
30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 511/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 6799, de 11/05/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal NÉRIA REGINA DOS 
SANTOS PEREIRA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 02/08/2003 a 01/08/2008, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de 
acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 514/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7761, de 29/05/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ROSA ALVES PIMEN-
TA LUCA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 
15/02/2011 a 14/02/2016, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 515/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7629, de 26/05/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ROSIMEIRE DE PAULA 
TOLEDO LIMA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 01/02/2007 a 31/01/2012, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 516/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7796, de 30/05/2017, 
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e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SALETE APARECIDA 
MARTINS BRAZ, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 01/02/2011 a 31/01/2016, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 517/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8397, de 08/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SILMARA APARECIDA 
DOS SANTOS CAMPAGNOLI, 03 (três) meses de licença especial, referente 
ao quinquênio de 01/03/2007 a 28/02/2012, com admissão em 01/03/2002, no 
período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 
1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, 
de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 518/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8397, de 08/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SILMARA APARECIDA 
DOS SANTOS CAMPAGNOLI, 03 (três) meses de licença especial, referente 
ao quinquênio de 16/02/2004 a 15/02/2009, com admissão em 16/02/2004, no 
período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 
1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, 
de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 519/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7187, de 18/05/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SILVIA APARECIDA 
TURETTA SILVA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 07/02/2009 a 06/02/2014, com admissão em 07/02/1994, no período de 
03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 522/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8449, de 08/06/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal VERA LÚCIA SOUTO, 
03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 15/03/2010 a 
14/03/2015, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 
145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 523/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7821, de 30/05/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ZULMIRA QUINTANI-
LHA MOREIRA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 15/03/2010 a 14/03/2015, com admissão em 15/03/2010, no período de 
03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 524/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º- PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, EDNA SILVANA 
DE FÁTIMA MILANI DA SILVA para exercer o emprego público de PRO-
FESSOR, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Sele-
tivo Simplificado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho, conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição 
a servidora VERA LUCIA SOUTO, que se encontra em Licença Prêmio, perce-
bendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de acordo com a Lei Munici-
pal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 525/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º- PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, MARCIA CON-
STANTINO LEMES DOS SANTOS para exercer o emprego público de PRO-
FESSOR, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Sele-
tivo Simplificado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho, conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição 
a servidora ANA MARIA GOMES DE SOUZA, que se encontra em Licença 
Prêmio, percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de acordo com 
a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 527/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
 RESOLVE:
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Art.1º- PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, UBENILDO 
FERREIRA LESBÃO para exercer o emprego público de PROFESSOR, no 
período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovado no Processo Seletivo Simplifi-
cado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora 
SALETE APARECIDA MARTINS BRAZ, que se encontra em Licença Prêmio, 
percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de acordo com a Lei 
Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016. 
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 528/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º- PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, ADRIANA ALE-
XANDRE AZEVEDO para exercer o emprego público de PROFESSOR, no 
período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Seletivo Simplifi-
cado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora 
ROSA ALVES PIMENTA LUCA, que se encontra em Licença Prêmio, perce-
bendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de acordo com a Lei Munici-
pal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016. 
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
MUNICIPIO DE CIANORTE 

ESTADO DO PARAN 
PORTARIA Nº 530/2017-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 6.779, de 11 de 
maio de 2017,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal LUIZ FERREI-
RA DIAS, ocupante do cargo de provimento efetivo de CONTRA MESTRE, 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos inte-
grais, totalizando o valor mensal de R$ 3.291,77 (três mil, duzentos e noventa e 
um reais e setenta e sete centavos), e o valor anual de R$ 39.501,24 (trinta e nove 
mil, quinhentos e um reais e vinte e quatro centavos), a partir de 01 de julho de 
2017.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 3º da 
Emenda Constitucional Nº. 47 de 05/07/2005, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE 
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 531/2017-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 7.622, de 26 de 
maio de 2017,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal GUIOMAR 
BARBAROTO, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
com proventos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 3.137,50 (três mil, 
cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e o valor anual de R$ 37.650,00 
(trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais ), a partir de 01 de julho de 2017.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 3º da 
Emenda Constitucional Nº. 47 de 05/07/2005, e com o reajuste de seus proven-

tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 532/2017-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 8.027, de 02 de 
junho de 2017,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal NELSON 
FORCATO, ocupante do cargo de provimento efetivo de CARPINTEIRO, 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos inte-
grais, totalizando o valor mensal de R$ 3.695,81 (três mil, seiscentos e noventa 
e cinco reais e oitenta e um centavos), e o valor anual de R$ 44.349,72 (quarenta 
e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), a partir 
de 01 de julho de 2017.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 3º da 
Emenda Constitucional Nº. 47 de 05/07/2005, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 533/2017-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 8.037, de 02 de 
junho de 2017,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal ALAIDE BER-
GAMASCO, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE EN-
FERMAGEM, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com 
proventos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 4.078,34 (quatro mil e 
setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), e o valor anual de R$ 48.940,08 
(quarenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e oito centavos), a partir de 01 
de julho de 2017.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 3º da 
Emenda Constitucional Nº. 47 de 05/07/2005, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 535/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º- PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, ARIDÃ ROSEN-
DO DA SILVA para exercer o emprego público de PROFESSOR, no período 
de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Seletivo Simplificado- PSS, 
para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme 
Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora FABIANA 
CRISTINA NERY CAVALARI, admissão em 09/06/2003, que se encontra em 
Licença Prêmio, percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de 
acordo com a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.  
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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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 536/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, VERA LÚCIA 
CONTATO para exercer o emprego público de PROFESSOR, no período de 
03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Seletivo Simplificado- PSS, 
para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme 
Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora FABIANA 
CRISTINA NERY CAVALARI, admissão em 01/08/2007, que se encontra em 
Licença Prêmio, percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de 
acordo com a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.  
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 537/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, REGINALDA DO-
MINGOS DOS SANTOS para exercer o emprego público de PROFESSOR, no 
período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Seletivo Simplifi-
cado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora 
ZULMIRA QUINTANILHA MOREIRA, admissão em 15/03/2010, que se en-
contra em Licença Prêmio, percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 
1, de acordo com a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.  
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 538/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, MARIA JOSÉ DE 
CAMARGO FURLAN para exercer o emprego público de PROFESSOR, no 
período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Seletivo Simplifi-
cado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora 
NERIA REGINA DOS SANTOS PEREIRA, que se encontra em Licença Prê-
mio, percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de acordo com a 
Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.  
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 539/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, SANDRA REGI-
NA GREGÓRIO DOS SANTOS BARAVIERA para exercer o emprego público 
de PROFESSOR, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Pro-
cesso Seletivo Simplificado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação 

das Leis do Trabalho, conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em sub-
stituição a servidora ROSIMEIRE DE PAULA TOLEDO LIMA, que se encon-
tra em Licença Prêmio, percebendo vencimento atribuído ao Nível C, Classe 
1, de acordo com a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.  
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 540/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, ROSANGELA 
APARECIDA NEULEMANN MARCONI VALANSUELO para exercer o 
emprego público de PROFESSOR, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, 
aprovada no Processo Seletivo Simplificado- PSS, para contrato regido pela 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, conforme Lei Municipal nº 4.615 de 
13/08/2015, em substituição a servidora SILVIA APARECIDA TURETTA SIL-
VA, admissão em 07/02/1994, que se encontra em Licença Prêmio, percebendo 
vencimento atribuído ao Nível C, Classe 1, de acordo com a Lei Municipal nº 
4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.   
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 541/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do Processo Seletivo Simplificado – PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art.1º-PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, ERICEIA 
FERREIRA SILVA THOMÉ para exercer o emprego público de PROFESSOR, 
no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, aprovada no Processo Seletivo Simpli-
ficado- PSS, para contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabal-
ho, conforme Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora 
ADRIANA ZACARIAS CONCEIÇÃO, admissão em 30/08/2007, que se en-
contra em Licença Prêmio no mesmo período, percebendo vencimento atribuído 
ao Nível C, Classe 1, de acordo com a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a 
Lei nº 4.845/2016.   
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 542/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013 
do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR, o nível do EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, abaixo 
relacionado, conforme a documentação de habilitação apresentada, a partir de 
01 de julho de 2017.
NOME              PROCESSO  ADMISSÃO   NÍVEL
Evandete Pereira de L. Luna   9158/2017 04/04/2016         Nível C, Classe 1
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PORTARIA Nº 544/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7100, de 17/05/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
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Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ADRIANA DOS SAN-
TOS, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 09/04/2012 
a 08/04/2017, no período de 03/07/2017 a 30/09/2017, de acordo com o Artigo 
n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 29 de Junho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
EXTRATO DE CONVENIO- Nº 04/2017/ADM-RH-CIANORTE/PR

CONVENENTES: MUNICIPIO DE CIANORTE,  Pessoa Jurídica de Direito 
Público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.309.806/0001-28.  e  MUNICIPIO 
DE JAPURÁ, Pessoa Pública de Direito Público, cadastrada no CNPJ sob o Nº 
75.788.349/0001-39, com sede na Avenida Bolivar, 363, centro do Município 
de Japurá.  OBJETO: formalizar permuta entre professor de educação infantil e 
Educador Infantil, lotados na área da educação, do Município de Cianorte e do 
Município de Japurá.  VIGÊNCIA: até 31 de dezembro do ano de 2017. DATA E 
ASSINATURA: Cianorte, 03/07/2017. Claudemir Romero Bongiorno, brasilei-
ro, casado, prefeito, portador do RG. 1.554.531-3, expedida em 11/07/2014 pela  
SSP/PR e CPF/MF sob o nº. 258.569.019-91, e Orlando Perez Frazatto, portador 
do RG Nº 1.424.733-5 – PR, cadastrado no CPF Nº 281.582.889-87, Prefeito,  
residente na Rua Palmital Nº 301, Japurá. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO DE CIANORTE

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2.017
SELEÇÃO DE PROJETOS

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
do Município de Cianorte - Paraná, neste ato representado por sua Presidente 
abaixo firmada, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme pre-
conizado na Lei Municipal nº 3.467/2010, mediante autorização expressa do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, em observância ao disposto inciso I, 
do artigo 12, do Decreto Municipal nº 145/2016 e Lei Federal nº 13.019/2014, 
no divulga e torna público o processo de seleção de projetos voltados à área da 
infância e adolescência para organizações da sociedade civil inscritas no CMD-
CA, que será regido pelos termos e disposições seguintes.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O objeto deste Edital destina-se à seleção de 
projetos de cunho social, com o objetivo de incentivar, apoiar, promover, aten-
der, valorizar e dar visibilidade a práticas das entidades inscritas no CMDCA 
e que contribuam para a promoção, garantia, defesa, atendimento de crianças 
e adolescentes, desde que as mesmas apresentem tais finalidades previstas no 
Estatuto social e se relacionam diretamente às características das ações indica-
das no projeto respectivo.
1.1 – Ao ter o seu projeto aprovado, a respectiva organização da sociedade civil 
firmará com o Município de Cianorte um Termo de Colaboração (cujo regramen-
to é dado pela Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 145/2016), no 
qual constará cláusula expressa de utilização de recursos do FIA para o custeio 
das ações a serem desenvolvidas.
1.2 - O projeto a ser apresentado deverá contemplar aspectos que envolvam ne-
cessariamente ações relacionadas a uma das seguintes políticas públicas:
a) Ações socioeducativas para garantia de direitos e defesa da criança e do ado-
lescente vítima de maus tratos, (violência doméstica e intrafamiliar), trabalho 
infantil, violência sexual, pobreza extrema e evasão escolar.
b) Fortalecimento das relações familiares e comunitárias.
1.3 – As modalidades a serem consideradas no processo de seleção dos projetos 
apresentados serão:
a) Modalidades Esportivas;
b) Modalidade Cultural (Música, pintura, reciclagem, desenhos, folguedos e 
meio ambiente etc.);
c) Modalidades Especiais (Atendimento em função de crianças especiais com 
deficiências neurológicas que possam oferecer estímulo precoce e essencial).
1.4 – As demandas relativas às ações a serem desenvolvidas pelo projeto apre-
sentado pela organização da sociedade civil deverão:
a) Priorizar crianças e adolescentes de famílias vulneráveis;
b) Priorizar crianças e adolescentes que apresentam déficit educacional;
c) Priorizar crianças e adolescentes que se enquadrem no perfil de famílias em 
desajuste familiar;
d) Priorizar crianças e adolescentes com necessidades especiais, com atendi-
mentos que possam auxiliar na estimulação precoce.

CLÁUSULA 2ª – DA PROPOSTA: A proposta de projeto a ser apresentada pela 
Organização da Sociedade Civil deverá ser composta de:
I – Ofício de encaminhamento do projeto assinado pelo representante legal da 
entidade solicitando análise e liberação de recursos;

II – Plano de Trabalho, impresso em papel timbrado da entidade, que nos termos 
da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 145/2016 deverá conter:
a) Descrição da realidade que será objeto da parceria, demonstrando-se o nexo 
entre essa realidade e o projeto a ser realizado;
b) A descrição das metas a serem atingidas pelo projeto a ser executado;
c) A previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução do projeto;
d) A definição de parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento 
das metas;
e) Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços 
praticados no mercado ou com outras parcerias semelhantes, devendo existir 
elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como cotações, tabelas 
de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer 
outras fontes de informação disponíveis ao público;
f) O Plano de aplicação dos recursos oriundos do FIA;
g) O Cronograma de desembolso;
h) A previsão de duração da execução do objeto.
2.1 - As entidades deverão apresentar os projetos em uma linha de atuação da 
política pública de acordo com as linhas determinadas neste edital.

CLÁUSULA 3ª – DOS REQUISITOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PAR-
CERIA: Nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 
145/2016, para a análise do projeto apresentado, a organização da sociedade 
civil deverá:
a) Apresentar Estatuto social que preveja expressamente a realização de um dos 
objetivos descritos na cláusula 1ª, bem como a previsão de que, em caso de 
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido à outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos normativos impos-
tos e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
b) Apresentar Declaração de que possui escrituração de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
c) Possuir, no mínimo, 02 (dois) anos de existência, com cadastro ativo com-
provado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, admitida 
a redução desses prazos por ato específico do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, na hipótese de não existir, na área de 
atuação, nenhuma organização que cumpra o requisito;
d) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parce-
ria ou de natureza semelhante;
e) Possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica operacional 
para o desenvolvimento do projeto previsto na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas;
f) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de con-
tribuições e de dívida ativa municipal, estadual e federal; 
g) Apresentar Certidão Liberatória do TCE e Certidão Liberatória do Município 
de Cianorte, a ser emitida pela Divisão de Contabilidade. 
h) Apresentar Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações;
i) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
j) Apresentar relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com ende-
reço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles;
k) Anexar comprovante de que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado;
l) Apresentar inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Cianorte-Paraná e/ou declaração que se encontra 
registrada em pleno e regular funcionamento durante os últimos vinte e quatro 
meses. 

CLÁUSULA 4ª – DO FINANCIAMENTO: Os recursos financeiros disponibili-
zados por este Edital são oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Cianorte – Paraná - FIA e se encontram sob a seguinte 
dotação orçamentária: R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

 CLÁUSULA 5ª - DA INSCRIÇÃO DO PROJETO: A organização da sociedade 
civil que desejar participar do presente Chamamento Público deverá encaminhar 
o respectivo projeto, juntamente com os documentos indicados na cláusula 3ª, 
para a sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Cianorte – CMDCA, situado na Praça Olímpica, 236 deste Município, até 
a data de 04 de Agosto de 2017, conforme artigo 27, parágrafo único do Dec. 
145/2016), no horário das 8h às 11h e das 13h30m às 17h. 
5.1 – Não serão consideradas as propostas encaminhadas fora do prazo estabele-
cido e/ou encaminhadas via fax ou correio eletrônico.
5.2 – O encaminhamento da proposta implica na prévia e integral concordância 
com as normas deste Edital.

CLÁUSULA 6ª – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS 
PROJETOS: Os projetos apresentados serão julgados pela Comissão de Seleção 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cianorte – 
CMDCA, nomeada pela Resolução nº 12, de 14 de Junho de 2017.
6.1 – A análise dos documentos apresentados pela organização da sociedade 

Secretaria de Assistência Social
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civil compreenderá duas fases distintas.
6.1.1. A primeira fase compreenderá a análise do Projeto apresentado, cujos 
critérios de avaliação a serem adotados para a seleção dos projetos são:
a) Cumprimento dos objetivos – adequação ao tema: qualidade técnica do pro-
jeto, metodologia aplicada – clareza, pertinência exequibilidade dos objetivos, 
atividades e resultados esperados.
b) Impacto social da iniciativa (benefícios gerados com a implantação do proje-
to), a contribuição para o fortalecimento da Política Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e benefícios sociais gerados para o  público diretamen-
te ou indiretamente envolvido. 
c) Inovação, criatividade. 
6.2 – Caso a Comissão detecte a ausência de documentos obrigatórios ou com 
prazo de validade expirado, a proponente será eliminada.
6.3 – Realizada a análise dos projetos apresentados e após a emissão dos pare-
ceres respectivos, a Comissão de Seleção apresentará a proposta à Plenária do 
CMDCA para aprovação, da qual caberá recurso, no prazo de 01 (um) dia útil 
em caso de não aprovação.
6.4 – De tal aprovação deverá ser elaborada Resolução homologatória do CM-
DCA, que contenha de forma expressa a aprovação dos projetos e a individuali-
zação respectiva de cada um, com a indicação da entidade, o objeto e o valor dos 
recursos do FIA que serão utilizados em sua execução. 

CLÁUSULA 7ª – DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 
Publicada a relação dos projetos aprovados, deverá toda a documentação ser 
encaminhada ao órgão técnico da Administração Pública do Município de Ci-
anorte, para emissão do parecer respectivo nos termos do artigo 16, inciso V, do 
Decreto Municipal nº 145/2016.
7.1 – Após a emissão de tal parecer, deverá o procedimento ser encaminhado 
à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer jurídico, em atendimento ao 
disposto no §1º, do artigo 16, do Decreto Municipal nº 145/2016.
7.2 – Cumpridas as etapas indicadas nesta cláusula, seguirá o procedimento para 
o senhor Prefeito Municipal, para que celebre ou delegue à Secretária Munici-
pal de Assistência Social a competência de celebrar os Termos de Colaboração 
respectivos, que deverão, após a assinatura, ser publicados no Órgão Oficial do 
Município.

CLÁUSULA 8ª – DO PRAZO: Os Termos de Colaboração firmados e resul-
tantes deste Edital de Chamamento Público terão o prazo de duração de até 12 
(doze) meses, contados de sua assinatura, cabendo ao CMDCA deliberar acer-
ca do prazo entendido como razoável e satisfatório para a execução do projeto 
proposto.    

CLÁUSULA 9ª – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A prestação de contas dos 
Termos de Colaboração decorrentes deste Chamamento Público deverá obede-
cer às disposições contidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal 
nº 145/2016, especialmente: A liberação da parcela dos recursos deverá estar 
vinculada a prestação de contas bimestral, que deverá observar os prazos no 
Sistema Integrado de Transferências-SIT do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná -TCE- Pr.
a) Os projetos/entidades selecionados deverão prestar contas  bimestral junto 
ao CMDCA, ficando o repasse da nova etapa condicionado a aprovação desta 
etapa.
b) A prestação de contas será analisada pela Comissão de Monitoramento, pelo 
gestor da parceria e pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, devendo ser encaminhada para aprovação junto ao CMDCA.

CLÁUSULA 10ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1 – A organização da sociedade civil aceita as condições estabelecidas por 
este edital e responsabiliza-se por todas as informações contidas na sua propos-
ta, comprometendo-se a comprovar a veracidade destas quando for solicitada.
10.2 – A organização da sociedade civil, a partir do conhecimento deste Edital, 
assume o compromisso de priorizar a compra de materiais considerados básicos 
e essenciais para o funcionamento eficaz das ações propostas pelo projeto social 
desenvolvido com recurso do FIA.
10.3 – Caso seja alterada alguma despesa da planilha orçamentária do projeto, a 
mesma deverá antecipadamente ser justificada e encaminhada  através de ofício 
ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para análise e possível li-
beração, caso seja aprovada. 
10.4 – É vedada, conforme determinação legal, a cobrança de quaisquer taxa 
para as crianças e adolescentes cadastradas na organização se utilizarem dos 
projetos financiados pelo FIA.
10.5 – A não observância destas condições implica em bloqueio e posterior can-
celamento da proposta e na exclusão do proponente de qualquer solicitação fu-
tura, estando também sujeita às penalidades previstas em lei.
10.6 - O descumprimento de qualquer uma das regras que regulamentam o pre-
sente Edital acarretará na desclassificação da Entidade.
10.7 – Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA, em assembleia convo-
cada para tal fim.
10.8 – A execução dos projetos conveniados pelo FIA serão fiscalizados duran-
te sua vigência pela Comissão de Monitoramento e pelo Gestor da Parceria, a 

serem designados por ato próprio do CMDCA, nos termos da Lei Federal nº 
13.019/2014 e Decreto Municipal nº 145/2016.
10.9 - Eventuais esclarecimentos e informações adicionais do conteúdo deste 
edital poderão ser obtidos através do Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente.
10.10 – Desde que haja recursos disponíveis a organização da sociedade civil 
poderá apresentar mais de um projeto, cabendo à Comissão de Seleção a análise 
e encaminhamento do mesmo, segundo regramento disposto neste Edital. 
10.11 – O Cronograma das ações previstas neste Edital, o qual poderá sofrer 
alterações conforme a conveniência e oportunidade da Administração Pública 
Municipal são apresentadas conforme segue:

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 - CMC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar às 15h00min do dia 28 de julho de 
2017, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Cianorte, sito à Avenida 
Santa Catarina, 621, em Cianorte, PR, PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de captação, 
edição e transmissão em tempo real (ao vivo) de áudio e vídeo (streaming), via 
internet das sessões plenárias da Câmara Municipal de Cianorte, a ser executado 
sob o regime de empreitada por preço unitário, de acordo com as condições e 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I, do presente 
Edital, pelo critério – Menor Preço Por Item, de acordo a legislação em vigor.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à dispo-
sição dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de 
Cianorte, localizada na Av. Santa Catarina nº 621 e através do site http://www.
camaracianorte.pr.gov.br. Informações complementares deverão ser dirigidas ao 
Pregoeiro Oscar Salmazo Mazzarão, pelo fone/fax (44) 3629-1922 no horário 
de expediente das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta, 
quando dias úteis, ou através do e-mail: contato@camaracianorte.pr.gov.br

Cianorte, 03 de julho de 2017.

 

 
EVENTO DATA  

Publicação do Edital 04/07/2017 

Período de inscrições dos Projetos 04/07/2017 à 

02/08/2017 

Avaliação e seleção dos projetos pela Comissão de Seleção 03/08/2017  

Assembleia do CMDCA para aprovação dos projetos  04/08/2017 

Prazo para Recurso da decisão da Plenária do CMDCA 07/08/2017 

Publicação da Resolução de aprovação dos projetos e Homologação do resultado pelo Prefeito  09/08/2017 

Emissão de parecer do órgão técnico da Administração Pública do Município de Cianorte 10/08/2017 

Emissão de parecer jurídico 11/08/2017 

Celebração do Termo de Colaboração 14/08/2017 

Publicação do Extrato do Termo de Colaboração 15/08/2017 

 Cianorte – Paraná, 03 de Julho de 2.017. 

 

     CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO   MARIA CRISTINA BERTOLI PIRES 
   PREFEITO MUNICIPAL      Presidente do CMDCA 
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E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br 
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