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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 117/17

 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.853/16, de 15 de dezembro de 2016, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para reforço da seguinte dotação 
do orçamento vigente:
15.02.2678200212.114. Administração, Conservação e Reparos de Estradas e 
Vias Urbanas
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)................................R$400.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 511)...............................R$200.000,00
15.04.1545100231.014. Recapeamento e Reparos na Pavimentação de Vias 
Públicas
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 501)...................................R$600.000,00
 Total...........................................................................R$1.200.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, conforme dis-
posto no Art.43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, da seguinte dotação do orçamento 
vigente:
15.04.1545100231.014. Recapeamento e Reparos na Pavimentação de Vias 
Públicas
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 000).....................................R$400.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 511).....................................R$200.000,00
15.04.1545200221.016. Construção de Praças, Parques e Jardins
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 501).....................................R$600.000,00
 Total...........................................................................R$1.200.000,00
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de julho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 182/2017

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de materiais de 
copa e cozinha para a Pousada da Criança e do Adolescente. Credenciamento 
até as 8h do dia 10 de Agosto de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o re-
cebimento das propostas até as 8h30min horas do dia 10 de Agosto de 2017; 
oferecimento de lances a partir de 14h do dia 10 de Agosto de 2017. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto 
a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 25 de 
Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 201/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de itens 
de cama, mesa e banho para Pousada da Criança e do Adolescente através do 
Termo de Adesão Serviços de Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens 
até vinte e um anos. Credenciamento até as 8h do dia 11 de Agosto de 2017 
através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8h30min 
do dia 11 de Agosto de 2017; oferecimento de lances a partir de 10h do dia 11 
de Agosto de 2017. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.
gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos 
deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-
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6210. Cianorte, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 159/2017

Reabertura de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 9 de 
Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 
com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de material metalúr-
gico para manutenção de postes republicanos, postes de pistas de caminhada, 
super postes e postes rebatedores.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 179/2017

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10h30min do 
dia 9 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de pães, café, 
açúcar e demais gêneros alimentícios para os servidores da Secretaria de Ser-
viços Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 184/2017

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 16h do dia 
09 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresas 
de transporte rodoviário para fornecimento de bilhetes de passagem para doação 
através da Secretaria de Assistência Social e para atletas e professores que repre-
sentarão o Município em competições, jogos e demais atividades.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 191/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Re-
gistro de preços para aquisição de peças e contratação de serviços para manu-

tenção de equipamentos rodoviários e tratores agrícolas.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 192/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Re-
gistro de preços para aquisição de material de construção para eventuais reparos 
e manutenções em edificações da Secretaria Municipal de Saúde.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 200/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 9 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Contratação de seguros para veículos da Admi-
nistração Municipal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 202/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 10 de 
Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 
com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de reparos, manutenção e conservação das diversas insta-
lações e setores administrados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 203/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 10 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de bobina tér-
mica, 57mm X 40m, amarela, caixa com 30 unidades.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
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gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 204/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15h30min do 
dia 10 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hidráulicos para manutenção e conservação das instalações públicas e diversos 
setores administrados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Julho de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 742/2017 - 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  COMPANHIA ULTRAGAZ S A, com sede 
na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, à Av. Senador Flavio Carvalho 
Guimarães, 2302, Bairro Boa Vista, CEP 87070-460, inscrita no CNPJ sob nº 
61.602.199/0278-27.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 191/2016.
OBJETO: Aquisição de Recargas de Gás - GLP, para atendimento de Secretarias 
e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.986,00 (Treze mil novecentos e oitenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de junho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 899/2017 - 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 A DE FREITAS E CIA LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Ibicui, 201, Zona 3, CEP 87.209-
156, telefone (44) 3631-9279, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 01.993.275/0001-36. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 69/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de ser-
viços para a manutenção de implementos agrícolas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 886,52 
(Oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de julho de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 907/2017 - 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 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 
90839196920, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Garibaldi Deli-
berador, 231, Apto 92, CEP 86.050-280, Bairro Claudia, na cidade de Londrina, 

estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.413.567/0001-22. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Ine-
xigibilidade nº 39/2017.
OBJETO: Contratação da Palestrante Adriana Aparecida dos Santos para minis-
tração de palestra na XII Conferência Municipal de Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 1.700,00 
(um mil e setecentos reais).         
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de julho de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE Nº 39/2017 – Processo 275/2017

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou a empresa ADRIANA APARECIDA 
DOS SANTOS 90839196920, para ministração de palestra na XII Conferência 
Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos 
reais), com vigência até 31/07/2017, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO, com fundamento no artigo 25 caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alte-
rações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de julho 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 
165/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 228/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção elétrica, hidráulica e civil em bens imóveis da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: DEMOTAY SER-
VIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP como vencedora dos itens 1-40-41-
43-45-46-48-49-51-53-54-55-56-57-58 no valor total de R$ 57.129,30 (Cinqu-
enta e sete mil cento e vinte e nove reais e trinta centavos); e, D. A. VANETI 
SANTOS - ME como vencedora dos itens 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-23—24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-
38-39-42-44-47-50-52-59 no valor total de R$ 130.923,10 (Cento e trinta mil 
novecentos e vinte e três reais e dez centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de julho 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 
170/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 236/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de equipamento de proteção individual 
para a Divisão de Prevenção a Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa EXTINORTE 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP como vencedora 
dos itens 01 ao 15 no valor total de R$ 9.794,00 (Nove mil setecentos e noventa 
e quatro reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de julho de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 233/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 155/2017, homologado 
em 13/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 70.236,50 (Setenta mil duzentos e trinta e seis 
reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais para sistemas de prevenção contra incêndio e 
pânico para utilização em edifícios públicos do Município de Cianorte-PR.  
Empresa: EXTINORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
EIRELI - 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$ 

29 5 UN 
avisador sonoro, em plástico abs na cor vermelha, acionável 
em módulo de saída da central de alarme (24 v) com sinal 
sonoro tipo sirene, para instalação em ambientes internos 

SEGURIMAX 30,00 150,00 

30 5 UN 
avisador visual, em plástico abs na cor vermelha, acionável 

em módulo de saída da central de alarme (24 v) com emissão 
de luz vermelha, para instalação em ambientes internos 

SEGURIMAX 30,00 150,00 

31 7 UN 

avisador sonoro e visual, em plástico abs na cor vermelha, 
acionável em módulo de saída da central de alarme (24 v) 

com sinal sonoro tipo sirene e emissão de luz vermelha, para 
instalação em ambientes internos 

SEGURIMAX 30,00 210,00 

32 15 UN 

acionador de alarme de incêndio, tipo quebra-vidro, em 
plástico abs na cor vermelha, contato de botão normalmente 

fechado, com sistema de supervisão de estado de rede 
através de leds indicadores, martelo em abs com ponteira 

metálica e corrente para o rompimento do vidro 

SEGURIMAX 35,00 525,00 

33 30 UN 
detector de fumaça para alarme de incêndio, em material 
anticorrosivo e antimofo, com câmara de detecção selada 

contra o fluxo de pressão de ar, sujeira e insetos 
SEGURIMAX 80,00 2.400,00 

34 6 UN bateria para central de alarme de incêndio, 12 v, 7 ah ILUMAC 65,00 390,00 

35 4 UN 

central de alarme de incêndio convencional para monitorar 
através de acionadores manuais e detectores automáticos de 
fumaça ou temperatura, com supervisão pontual através de 

leds, 24 laços nas tensões de 12 ou 24 vcc, saída para 
avisador sonoro e/ou visual, alimentação bivolt (127 / 220 v) 
e bateria(s) interna(s) (inclusa), com fonte e recarregador de 

bateria com flutuador automático 

ILUMAC 395,00 1.580,00 

37 50 UN joelho 90° para eletroduto, dn 20 mm, em pvc, na cor 
vermelha DAISA 2,95 147,50 

38 50 UN luva para eletroduto, dn 20 mm, em pvc, na cor vermelha DAISA 0,80 40,00 

39 200 UN abraçadeira para eletroduto, em pvc, na cor vermelh DAISA 0,41 82,00 

40 150 UN adaptador para conexão eletroduto / condulete, em pvc, na 
cor vermel DAISA 0,63 94,50 

41 50 UN condulete, 4x2”, 5 entradas dn 20 mm, em pvc, na cor 
vermelha DAISA 2,90 145,00 

42 125 UN eletroduto, dn 20 mm, comprimento de 6,00 m, em pvc 
rígido, na cor vermelha DAISA 18,00 2.250,00 

43 5 UN 

mangueira para hidrante, tipo 2  dn 65 mm x 15,00 m, cor 
branca, revestida externamente com reforço têxtil 

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, 
tecimento horizontal (tipo tela) e internamente com tubo de 
borracha sintética na cor preta, dotada de união tipo engate 

rápido storz 

CM COUTO 356,00 1.780,00 

44 20 UN 

mangueira para hidrante, tipo 2 dn 40 mm x 15,00 m, cor 
branca, revestida externamente com reforço têxtil 

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, 
tecimento horizontal (tipo tela) e internamente com tubo de 
borracha sintética na cor preta, dotada de união tipo engate 

rápido storz 

CM COUTO 242,00 4.840,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 233/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 155/2017, homologado 
em 13/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 70.236,50 (Setenta mil duzentos e trinta e seis 
reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais para sistemas de prevenção contra incêndio e 
pânico para utilização em edifícios públicos do Município de Cianorte-PR.  
Empresa: EXTINORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
EIRELI - 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$ 

29 5 UN 
avisador sonoro, em plástico abs na cor vermelha, acionável 
em módulo de saída da central de alarme (24 v) com sinal 
sonoro tipo sirene, para instalação em ambientes internos 

SEGURIMAX 30,00 150,00 

30 5 UN 
avisador visual, em plástico abs na cor vermelha, acionável 

em módulo de saída da central de alarme (24 v) com emissão 
de luz vermelha, para instalação em ambientes internos 

SEGURIMAX 30,00 150,00 

31 7 UN 

avisador sonoro e visual, em plástico abs na cor vermelha, 
acionável em módulo de saída da central de alarme (24 v) 

com sinal sonoro tipo sirene e emissão de luz vermelha, para 
instalação em ambientes internos 

SEGURIMAX 30,00 210,00 

32 15 UN 

acionador de alarme de incêndio, tipo quebra-vidro, em 
plástico abs na cor vermelha, contato de botão normalmente 

fechado, com sistema de supervisão de estado de rede 
através de leds indicadores, martelo em abs com ponteira 

metálica e corrente para o rompimento do vidro 

SEGURIMAX 35,00 525,00 

33 30 UN 
detector de fumaça para alarme de incêndio, em material 
anticorrosivo e antimofo, com câmara de detecção selada 

contra o fluxo de pressão de ar, sujeira e insetos 
SEGURIMAX 80,00 2.400,00 

34 6 UN bateria para central de alarme de incêndio, 12 v, 7 ah ILUMAC 65,00 390,00 

35 4 UN 

central de alarme de incêndio convencional para monitorar 
através de acionadores manuais e detectores automáticos de 
fumaça ou temperatura, com supervisão pontual através de 

leds, 24 laços nas tensões de 12 ou 24 vcc, saída para 
avisador sonoro e/ou visual, alimentação bivolt (127 / 220 v) 
e bateria(s) interna(s) (inclusa), com fonte e recarregador de 

bateria com flutuador automático 

ILUMAC 395,00 1.580,00 

37 50 UN joelho 90° para eletroduto, dn 20 mm, em pvc, na cor 
vermelha DAISA 2,95 147,50 

38 50 UN luva para eletroduto, dn 20 mm, em pvc, na cor vermelha DAISA 0,80 40,00 

39 200 UN abraçadeira para eletroduto, em pvc, na cor vermelh DAISA 0,41 82,00 

40 150 UN adaptador para conexão eletroduto / condulete, em pvc, na 
cor vermel DAISA 0,63 94,50 

41 50 UN condulete, 4x2”, 5 entradas dn 20 mm, em pvc, na cor 
vermelha DAISA 2,90 145,00 

42 125 UN eletroduto, dn 20 mm, comprimento de 6,00 m, em pvc 
rígido, na cor vermelha DAISA 18,00 2.250,00 

43 5 UN 

mangueira para hidrante, tipo 2  dn 65 mm x 15,00 m, cor 
branca, revestida externamente com reforço têxtil 

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, 
tecimento horizontal (tipo tela) e internamente com tubo de 
borracha sintética na cor preta, dotada de união tipo engate 

rápido storz 

CM COUTO 356,00 1.780,00 

44 20 UN 

mangueira para hidrante, tipo 2 dn 40 mm x 15,00 m, cor 
branca, revestida externamente com reforço têxtil 

confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, 
tecimento horizontal (tipo tela) e internamente com tubo de 
borracha sintética na cor preta, dotada de união tipo engate 

rápido storz 

CM COUTO 242,00 4.840,00 

45 10 UN 

esguicho de jato regulável, dn 40 mm, em latão fundido, 
entrada tipo storz e luva de borracha sintética, para manejo 

e proteção para combate a incêndio em 3 posições: bocal 
fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura do 

leque até 120° 

SEGURIMAX 71,00 710,00 

46 10 UN redução rosca fêmea dn 65 mm para engate rápido storz dn 
40 mm, em latão fundido SEGURIMAX 25,00 250,00 

47 3 UN adaptador rosca fêmea dn 65 mm para tampão engate rápido 
storz com corrente, em latão fundido SEGURIMAX 31,00 93,00 

48 10 UN chave storz dupla, para engate / desengate de conexões, em 
latão fundido SEGURIMAX 7,00 70,00 

49 20 UN joelho 90°, dn 65 mm, em ferro galvanizado SEGURIMAX 33,00 660,00 

50 10 UN curva mf 45°, dn 65 mm, em ferro galvanizado SEGURIMAX 84,90 849,00 

51 20 UN junção em tê, dn 65 mm, em ferro galvanizado SEGURIMAX 52,00 1.040,00 

52 6 UN válvula de retenção, dn 65 mm, em ferro galvanizado SEGURIMAX 180,00 1.080,00 

53 10 UN nípel longo com flange, dn 65 mm, em ferro galvanizado SEGURIMAX 21,00 210,00 

54 15 UN registro de gaveta, dn 65 mm, em ferro galvanizado METALCHAMA 180,00 2.700,00 

55 10 UN registro angular 40°, dn 65 mm, em ferro galvanizado METALCHAMA 72,00 720,00 

56 35 UN tubulação, dn 65 mm, comprimento de 6,00 m, em ferro 
galvanizado APOLO 233,00 8.155,00 

57 7 UN 

caixa abrigo para hidrante / mangueira de incêndio, 90 x 60 
x 17 cm, sobrepor ou embutir, com cesta para acondicionar 
mangueira de incêndio, visor de vidro e inscrição incêndio, 
em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática 

na cor vermelha 

JSA 142,00 994,00 

58 3 UN transições pead x aço ou cobre, dn 65 mm, com ponta solda 
ou rosca macho/fêmea SEGURIMAX 210,00 630,00 

59 10 UN joelho 90°, dn 65 mm, em pead SEGURIMAX 48,50 485,00 

60 10 UN junção em tê, dn 65 mm, em pead SEGURIMAX 38,55 385,50 

61 150 Mt tubulação, dn 65 mm, em pead APOLO 37,80 5.670,00 

62 2 UN conjunto moto-bomba elétrica, potência mínima 4 cv,vazão 
24m³/h pressão 29 mca, sucção e recalque dn 65 mm THEBE 1.985,00 3.970,00 

63 1 UN conjunto moto-bomba diesel, potência mínima 4 cv, vazão 
7,5 m³/h, sucção e recalque dn 65 mm THEBE 5.890,00 5.890,00 

64 1 UN conjunto moto-bomba elétrica “jockey”, potência mínima 1/2 
cv, vazão 5 – 50  l / min, sucção e recalque dn 65 mm THEBE 1.300,00 1.300,00 

65 2 UN tanque de pressão, 12 litros, com diafragma SCHINAIDER 270,00 540,00 

66 2 UN manômetro 63 mm, corpo em aço, glicerinado, mostrador em 
escala dupla (0 - 28 kgf / cm²), vertical com rosca 1/4" DANFUS 65,00 130,00 

67 2 UN válvula pressostato, 2 - 14 kgf / cm² ALCOR 280,00 560,00 

68 2 UN chave de fluxo para rede hidrante sem retardo ALCOR 120,00 240,00 

69 3 UN tampa de ferro fundido 60×40 cm, com inscrição “incêndio”, 
para registro de recalque BRAVUS 121,00 363,00 

70 7 UN fundo para galvanizados, 3,6 litros, uso em ambiente externo 
/ interno, acabamento fosco SUVINIL 62,00 434,00 

71 7 UN 
tinta vermelha padrão cb/pmpr, 3,6 litros, para pintura de 
ferro galvanizado, ambiente externo / interno, acabamento 

acetinado 
SUVINIL 65,00 455,00 

72 3 UN 
conjunto barra antipânico simples, barra acionadora em aço, 
acabamento em pintura epóxi na cor preta ou prata, portas 

de vão de 1,20 m a 1,50 m 
DKS 310,00 930,00 

73 2 UN 
conjunto barra antipânico simples com maçaneta e chaves, 
barra acionadora em aço, acabamento em pintura epóxi na 

cor preta ou prata, portas de vão de 1,20 m a 1,50 m 
DKS 432,00 864,00 

74 15 UN 
conjunto barra antipânico dupla, barra acionadora em aço, 
acabamento em pintura epóxi na cor preta ou prata, portas 

de vão de 1,20 m a 1,50 m 
DKS 700,00 10.500,00 

75 5 UN 
conjunto barra antipânico dupla com maçaneta e chaves, 

barra acionadora em aço, acabamento em pintura epóxi na 
cor preta ou prata, portas de vão de 1,20 m a 1,50 m 

DKS 915,00 4.575,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de julho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 236/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 

este Município mediante Pregão Presencial sob nº 148/2017, homologado 
em 20/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 33.048,00 (Trinta e três mil quarenta e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
execução de serviços de manutenção e reparos no prédio da UEM.  
Empresa: A.R. BAHIA EIRELI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 30 UN instalação de luminarias tipo calhas fluorescentes 25,00 750,00 

4 350 M² reparos em pisos e azulejos, retirada e preparação dos contrapiso e 
paredes 20,00 7.000,00 

6 4 UN instalações de caixas de agua 1000 litros. 377,00 1.508,00 
8 400 M² aplicação de manta térmica de alumínio em coberturas 25,00 10.000,00 

10 300 M² serviços de reparo em forros de madeira e pvc em beirais, troca ou 
substituição dos mesmos. 19,30 5.790,00 

11 400 UN reparos em paredes de alvenaria, retirada de reboco e aplicação de 
chapisco e novo reboco 20,00 8.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de julho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 239/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 165/2017, homologado 
em 20/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 130.923,10 (Cento e trinta mil novecentos e vinte 
e três reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica e civil em bens 
imóveis da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: D. A. VANETI SANTOS - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 20 SVÇ serviço de desentupimentos com remoções de vasos sanitários. 73,00 1.460,00 
3 60 SVÇ serviço de instalação de calhas e luminarias suspensas ou fixas. 28,90 1.734,00 

4 50 SVÇ serviço de instalação de ponto de interruptor simples/tomada com 
eletroduto e canaletas. 43,49 2.174,50 

5 30 SVÇ serviço de instalação de pontos de rede de internet rj45. 49,80 1.494,00 

6 20 SVÇ serviço de instalação de quadros elétricos de embutir ou sobrepor, 
trifásicos ou monofásicos de até 100 andares. 144,90 2.898,00 

7 100 SVÇ serviço de instalação e substituição de iluminação de emergência 30 
leds. 24,00 2.400,00 

8 30 SVÇ serviço de instalação e substituição de relê fotocélula com base. 30,77 923,10 

9 30 SVÇ serviço de instalação e substituição de ventiladores de parede bivolt 
com de 60cm. 49,00 1.470,00 

10 30 SVÇ serviço de instalação e substituições de ventiladores de teto com 3 
pás. 59,00 1.770,00 

11 50 SVÇ serviço de instalação ou substituição de boias de caixa d'agua. 23,80 1.190,00 

12 20 SVÇ serviço de instalação ou substituição de caixas d'agua de 500 litros 
até 10.000 litros. 305,00 6.100,00 Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 100 SVÇ serviço de instalação ou substituição de registros soldáveis de gaveta 
e pressão de 22mm até 50mm. 52,57 5.257,00 

14 60 SVÇ serviço de instalação ou substituição de válvulas de descarga 21,00 1.260,00 
15 20 SVÇ serviço de instalações de pontos de telefone rj11. 48,76 975,20 

16 160 SVÇ serviço de metros linear, de abertura de valas de 15x50cm em 
calçadas. 8,01 1.281,60 

17 30 SVÇ serviço de substituição de acabamentos para válvulas de descarga. 12,06 361,80 
18 50 SVÇ serviço de substituição de assentos sanitários. 31,00 1.550,00 
19 30 SVÇ serviço de substituição de caixa de descarga suspensa de 9 litros. 14,03 420,90 
20 30 SVÇ serviço de substituição de chuveiro e torneira elétrica 5500w 220v. 25,10 753,00 

21 15 SVÇ serviço de substituição de disjuntores bifásicos em barramento até 
50 a. 34,00 510,00 

22 20 SVÇ serviço de substituição de disjuntores monofásicos em barramento 
até 50 a. 34,00 680,00 

23 10 SVÇ serviço de substituição de disjuntores trifásicos em barramento até 
100 a. 42,11 421,10 

24 50 SVÇ serviço de substituição de engate flexível ½ para lavatório. 16,19 809,50 
25 500 SVÇ serviço de substituição de lâmpada led tubular. 11,19 5.595,00 

26 100 SVÇ serviço de substituição de módulos de interruptor simples/tomada 
com placa fechamento. 15,92 1.592,00 

27 50 SVÇ serviço de substituição de reparos em válvulas de decarga. 30,16 1.508,00 
28 60 SVÇ serviço de substituição de sifões. 17,81 1.068,60 

29 80 SVÇ serviço de substituição de torneiras longas, curtas e giratórias 
cromadas. 29,15 2.332,00 

30 20 SVÇ serviço de substituição de válvulas para pia com ladrão. 15,92 318,40 

31 10 SVÇ serviço de substituição e de instalação de caixas de gordura, 
passagem e fluvial em pvc. 384,74 3.847,40 

32 50 SVÇ serviço de substituição e instalação de anel de cera para vaso 
sanitário. 22,67 1.133,50 

33 100 SVÇ serviço de substituição e instalação de paflonier de puc 1x27 e 2x27. 15,30 1.530,00 
34 30 SVÇ serviço de substituição e instalação de refletores de led. 32,05 961,50 

35 50 SVÇ serviço de substituição e instalação de tubo de ligação em vaso 
sanitário. 20,08 1.004,00 

36 3.000 SVÇ serviço de substituições de lâmpadas de bulbo led base e27. 10,35 31.050,00 
37 120 SVÇ serviço de substituições de soquetes de base e27 e e40. 10,11 1.213,20 
38 200 SVÇ serviço de substituições de soquetes de pressão. 11,30 2.260,00 

39 100 SVÇ serviços de instalação de canaletas e caixas externas para tomadas 
elétricas e comunicação. 39,60 3.960,00 

42 300 SVÇ m² assentamento de lajotas em muros e paredes 15,07 4.521,00 
44 400 SVÇ m² de construção de contrapiso 16,19 6.476,00 
47 1.000 SVÇ m² de reparos e instalações em forro de pvc 12,12 12.120,00 
50 100 SVÇ m² de substituição de telhas de amianto ou barro 17,04 1.704,00 

52 100 SVÇ m² para reenquadramento de janelas e portas em construção de 
alvenaria 72,82 7.282,00 

59 40 SVÇ reparo em caixas de passagem de alvenaria em geral 38,82 1.552,80 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de julho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 240/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 170/2017, homologado 
em 20/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 9.794,00 (Nove mil setecentos e noventa e quatro 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de equipamento de 
proteção individual para a Divisão de Prevenção a Saúde.  
Empresa: EXTINORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 50 Par par de luvas polinyl látex nitrílico tamanho 08. PROMAT 4,80 240,00 
2 70 Par par de luvas polinyl látex nitrílico tamanho 09. PROMAT 4,80 336,00 
3 30 Par par de luvas polinyl látex nitrílico tamanho 10. PROMAT 4,80 144,00 
4 80 Par par de luvas neomix natural neoprene tamanho 08. PROMAT 5,90 472,00 
5 80 Par par de luvas neomix natural neoprene tamanho 09. PROMAT 5,90 472,00 
6 40 Par par de luvas neomix natural neoprene tamanho 10. PROMAT 5,90 236,00 
7 80 Par par de luvas pronit látex nitrílico tamanho 08. PROMAT 5,00 400,00 
8 80 Par par de luvas pronit látex nitrílico tamanho 09. PROMAT 5,00 400,00 
9 40 Par par de luvas pronit látex nitrílico tamanho 10. PROMAT 5,00 200,00 

10 80 Par 

par de botina nobuk unissex, em couro curtido com 
acabamento nobuk, costura lateral, com palmilha 
anatômica, sem biqueira e solado em poliuretano 

blaqueado, numeração variada 37 à 43. 

PRIMAVERA 71,00 5.680,00 

11 10 KIT 

kit de vestimenta epi, confeccionado em tecido misto 50% 
algodão, 50% poliéster, estruturado para maior resistência 

a lavagens, ativado por banho químico para proteção de 
hidrorepelência, promovendo alta performance de proteção 

e boa respirabilidade do usuário; composto de blusa 
modelo raglan, costuras reforçadas, ajuste na cintura por 

meio de cordões, instruções de lavagens no peito para 
melhor orientação na durabilidade do equipamento; calça 
tipo pijama com reforço no gavião, reforço em pvc até os 
joelhos para maior proteção do usuário, boné tipo árabe 

com saia de 30cm ajute por velcro. 

PROTSPRAY 37,00 370,00 

12 10 UN unidade respirador  1/4 fênix reutilizável facial. PLAST MG 24,50 245,00 
13 24 UN unidade filtros para respiradores (filtro químico vo) PLAST MG 14,50 348,00 

14 20 Par protetor auricular de espuma para ouvido. VEAJ 
PLAST 0,55 11,00 

15 12 UN unidade de protetor facial transparente (viseiras para proteção facial) PLASTCOR 20,00 240,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de julho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 538/2017 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
PRADA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME ORIUNDO DO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 107/2017. 
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno 
Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato 
devidamente representado pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero 
Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do 
CPF no 258.569.019-91 e 
CONTRATADA: PRADA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Coronel Stelio Farias 
Lobo, 553, Centro, na cidade de Loanda, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 17.249.507/0001-86, e telefone (44) 3425-4568, Email: 
contato@pradaseguranca.com.br ,neste ato representada por seu sócio 
administrador, o Sr. Adriano Pazin Leite, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 6.291.957-4 SSP/PR e do CPF nº 024.975.209-33, residente e 
domiciliado em Loanda/Paraná. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o 
valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), passando o contrato a ter o 
valor total de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil e quinhentos e oitenta), 
conforme tabela abaixo: 

Item Qtde Descrição Valor 
Unitário Valor Total 

1 33 diárias de seguranças para a estação de eventos, no período das 
19:00 horas. às 03:00 horas. R$ 180,00 5.940,00 

2 6 diárias de seguranças para a estação de eventos, no período das 
03:00 horas. às 11:00 horas. R$ 180,00 1.080,00 

3 6 diárias de seguranças para a estação de eventos, no período das 
11:00 horas. às 19:00 horas. R$ 180,00 1.080,00 

Dotação orçamentária:  
0201 4 122 4 2 3 Festividades, Comemorações e 

Inaugurações 339039230000  0 3291 

Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as 
demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo 
parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam 
um só efeito. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de julho de 2017. 
 
 Adriano Pazin Leite         Claudemir Romero Bongiorno 
PRADA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME      Prefeito Municipal 
 Contratada                       Contratante 

           
 
 Div. de Recursos Humanos

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 602/2017-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 10933, de 21/07/2017, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido o servidor público municipal FERNANDO 
HENRIQUE DA SILVA, do cargo de provimento efetivo de MÉDICO, da Se-
cretaria Municipal de Saúde, a partir de 21 de julho de 2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Julho de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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