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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 126/2017

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
 Considerando o disposto no inciso IX do art. 6º da Lei Municipal nº 
2.748, de 10 de outubro de 2006, com redação data pela Lei Municipal nº 4.769, 
de 30 de maio de 2016;
 Considerando a necessidade de regulamentar as especificações técni-
cas para a definição do “Padrão Cianorte” para as luminárias instaladas em vias 
públicas;

D E C R E T A
 Art. 1º. Fica regulamentado o “Padrão Cianorte” para as luminárias 
instaladas em vias públicas, com o fim de promover a iluminação pública, con-
forme previsto no inciso IX do art. 6º da Lei Municipal nº 2.748, de 10 de ou-
tubro de 2006, com redação data pela Lei Municipal nº 4.769, de 30 de maio de 
2016.
 Art. 2º. Definem-se como “Padrão Cianorte” para a iluminação 
pública as seguintes especificações:
I – altura da luminária em relação ao passeio público de 4,50m;
II – luminárias com mecanismo retrátil de cor cinza, com lente em policarbonato 
e defletor prismático em alumínio anodizado;
III – lâmpadas com potência 150W, em vapor de sódio, nos postes em ruas e 
lâmpadas com potência 250W, em vapor de sódio, em avenidas;
IV – rele fotocélula 220v;
V – cabo de cobre isolado PP – 2x2, 5mm;
VI – reator VSO 150W nos postes em ruas e reator VSO 250W nos postes em 
avenidas.

§ 1º. Nos termos do inciso IX do art. 6º da Lei Municipal nº 2.748, de 10 de 
outubro de 2006, nos novos loteamentos devem ser instaladas, pelo loteador, 
luminárias com mecanismo retrátil com lâmpadas de led ou com entrada para 
instalação de lâmpadas de led, observando a mesma eficiência equivalente a 
potência das lâmpadas estabelecidas para vias públicas conforme inciso III deste 
artigo.
§ 2º. Os Anexos I e II deste Decreto exemplificam as disposições contidas neste 
artigo.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 206/2017

Reabertura de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de em-
presa para fornecimento de solução de desenho assistido, através de aquisição 
de softwares para a Divisão de Engenharia. Credenciamento até as 8h do dia 1 
de Setembro de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das pro-
postas até as 8h30min do dia 1 de Setembro de 2017; oferecimento de lances a 
partir de 14h do dia 1 de Setembro de 2017. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 18 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 174/2017

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 9 horas do dia 
4 de Setembro 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 
elétricos e ferramentas em geral para Secretaria Municipal de Saúde.
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 18 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 231/2017

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, às 14h30min do dia 
4 de Setembro 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: Aquisição de motosserras, motopodas e lavadora 
de alta pressão para Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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 18 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 232/2017

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 5 de 
Setembro 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 uniformes (cami-
sas) para servidores de áreas administrativas de diversos setores do Município 
de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 233/2017

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 5 de Setembro 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 execução de serviços de instalação elétrica e de iluminação para 
manutenção do Bosque da Praça João XXIII e perimetral da Rodovia PR323.
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 18 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 234/2017

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 6 
de Setembro 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 empresa para serviços de e-mail 
corporativo.
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-
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formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 235/2017

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, às 10h30min do dia 
6 de Setembro 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 pneus 215/75 
R17,5 para a Secretaria Municipal de Saúde.
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 18 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 990/2017 - 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 M. M. MOREIRA E MOREIRA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Amazonas, 750, Zona 7, CEP 
87.208-010, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 01.720.305/0001-30.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 166/2017.
OBJETO: Aquisição de equipamentos domésticos, eletrônicos e audiovisuais 
para as Escolas Municipais e CMEIs.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
71.869,00 (Setenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 995/2017 - 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 A P FERRAREZE COMERCIO - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 772, Zona 07, na ci-
dade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-2053, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 11.489.046/0001-32. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 161/2017.
OBJETO: Aquisição de equipamentos utilizando recursos do Incentivo Finan-
ceiro de Investimento para as Unidades de Atenção Primária do Município do 
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde- APSUS conforme Re-
solução nº604/2015 da Secretária de Estado da Saúde do Paraná.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.771,00 (Seis mil setecentos e setenta e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/09/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 996/2017 - 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  MARCA-MÉDICA COMERCIO E SER-

VIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ma-
chado de Assis, 670, quadra 01, Centro, na cidade de Uberlândia, estado de Mi-
nas Gerais, CEP 38.400-112, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.872.351/0001-09. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 172/2017.
OBJETO: Aquisição de aparelhos CPAP e Cardiotocógrafo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.940,00 (Dez mil e novecentos e quarenta reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1014/2017 - 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 BELUCO METALURGICA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1451, CEP 
87.210-018, telefone (44) 3631-5225, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.041.889/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 21/2017.
OBJETO: Aquisição de Materiais e Serviços de Metalúrgica para manutenção 
e reparos dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
50.452,59 (Cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 
nove centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1020/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa B A M DE SOUZA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Av. América, 510, Conjunto Pedro Moreira, CEP 
87.205-180, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 26.162.241/0001-20. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 130/2017.
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para manutenção e conservação de 
praças, parques e demais edificações públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.017,63 (Onze mil dezessete reais e sessenta e três centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1021/2017 - 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 ELETRO COMERCIAL CIANORTE LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Santa Catarina, 193, 
Centro, CEP 87200-157, telefone (44) 3629-2020, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.977.114/0001-84. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 130/2017.
OBJETO: Aquisição de material hidráulico para manutenção e conservação de 
praças, parques e demais edificações públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
20.636,74 (Vinte mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 1023/2017 - 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  SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 223, lote 
981 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-8296, na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, CEP 87.209-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.198.685/0001-71. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 90/2017.
OBJETO: Aquisição de peças e Contratação de empresa para dos caminhões da 
secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
49.995,00 (Quarenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1024/2017 - 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  CIADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 224, 
lote B96A, CEP 87.209-400, telefone (44) 3631-5840, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.007.279/0001-08. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 90/2017.
OBJETO: Aquisição de peças e Contratação de empresa para dos caminhões da 
secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
59.994,00 (Cinquenta e nove mil novecentos e noventa e quatro reais).    
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1025/2017 - 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  STOP CAR - SERVIÇOS DE ESTOFADOS 
LTDA - ME, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua Ma-
noel Francisco da Rocha, 470, CEP 87.211-604, inscrita no CNPJ sob nº 
03.665.814/0001-33. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 90/2017.
OBJETO: Aquisição de peças e Contratação de empresa para dos caminhões da 
secretaria de serviços municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.998,80 (Onze mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).     
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO - PARCIAL

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação parcial do procedimento administrativo referente à Licitação 
nº 161/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 224/2017, concernente 
a Aquisição de equipamentos utilizando recursos do Incentivo Financeiro de 
Investimento para as Unidades de Atenção Primária do Município do Progra-
ma de Qualificação da Atenção Primária à Saúde- APSUS conforme Resolução 
nº604/2015 da Secretária de Estado da Saúde do Paraná.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: K.C.R.S. COMER-
CIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP como vencedora do item 03 no valor 
total de R$ 8.883,00 (Oito mil oitocentos e oitenta e três reais); CIRÚRGICA 

SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP como vencedora dos 
itens 04-05-07 no valor total de R$ 13.553,10 (Treze mil quinhentos e cinquen-
ta e três reais e dez centavos); e, A P FERRAREZE COMERCIO - ME como 
vencedora do item 8 no valor total de R$ 6.771,00 (Seis mil setecentos e setenta 
e um reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto 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 
202/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 285/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços 
de reparos, manutenção e conservação das diversas instalações e setores admi-
nistrados pela SMEC.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa D. A. VANETI SAN-
TOS - ME como vencedora dos itens 01 ao 17 no valor total de R$ 77.714,71 
(Setenta e sete mil setecentos e quatorze reais e setenta e um centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de agosto de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA BOLANHO & BO-
LANHO LTDA - EPP ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODA-
LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 292/2016.
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 represen-
tado 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: BOLANHO & BOLANHO LTDA - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida Rio Grande do Norte, 2.300, Centro, CEP 
87705-010, telefone (44) 3423-1565, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.116.523/0001-11, neste ato representada por seu 
sócio administrador, o Sr. Adenilson Aparecido Soler, portador da Cédula de 
Identidade 4.080.169-3 SSP/PR e do CPF 551.807.879-04, residente e domici-
liado em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
execução e vigência para 31/12/2017.
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, 27 de julho de 2017.

           Adenilson Aparecido Soler                        Claudemir Romero Bongiorno
  BOLANHO & BOLANHO LTDA - EPP                   Prefeito Municipal
 Contratada                                           Contratante

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1061/2016 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CLÍNICA MEDICA 
VIANNA S/S LTDA, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 77/2016.
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 represen-
tado 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: CLÍNICA MEDICA VIANNA S/S LTDA, com sede em Ci-
anorte, Estado do Paraná, na Avenida Espirito Santo Nº 225, Bloco 2, Sala 1, 
Zona 1, CEP 87200-099, inscrita no CNPJ sob nº 24.520.823/0001-06, telefone 
(44) 99926-5022, neste ato representado por André Mazzini Ferreira Vianna, 
portador da Cédula de Identidade (RG) nº 28.499.550-2 SSP/SP e do CPF nº 
222.666.498-09.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
execução até 13/09/2018 e o de vigência até 13/11/2018. 
Cláusula Segunda: 2.1 Acrescenta-se ao Contrato o valor de R$ 180.000,00 
(cento e oitenta mil reais).
2.2 O contrato passa a vigorar com valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e 
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sessenta mil reais).
Cláusula Terceira: Dotação Orçamentária:
08.03.10.302.0007.2.051 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.39 – 
Fonte 496.
08.03.10.302.0007.2.051 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.39 – 
Fonte 303.
Cláusula Quarta: Altera-se a CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO PRAZO 
DO CONTRATO para fazer constar:
“12.2 O contrato poderá ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 
termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93.”
Cláusula Quinta: Inclui-se no contrato, cláusula de antifraude e anticorrupção, 
conforme abaixo:
 CLÁUSULA - FRAUDE E CORRUPÇÃO
O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde — SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários 
do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes 
(sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de 
serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que man-
tenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução de 
contratos financiados pelo Banco . Em consequência desta política, o Banco:
a)define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:
(i)„prática corrupta” : significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo 
indevido a ação de terceiros; 
(ii) „prática fraudulenta” : significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fa-
tos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte 
a erro, com o objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, 
ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação; 
(iii)„prática colusiva” : significa uma combinação entre duas ou mais partes 
visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as 
ações de outra parte;
(iv) „prática coercitiva” : significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar preju-
dicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à 
sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte;
(v) „prática obstrutiva”: significa:
(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investi-
gações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir 
materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fra-
udulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer 
parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos 
relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos di-
reitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo 
(e) abaixo:
b)rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado 
para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subcon-
sultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionári-
os, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;
c)declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo 
alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes 
do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo 
envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou ob-
strutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em 
questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, 
satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, 
inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que 
tomou conhecimento dessas práticas;
d)sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo 
com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco , inclusive declarando-a 
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de con-
tratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado  subempreiteiro, con-
sultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja 
recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;
e)Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, 
agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão 
permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros 

documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e 
os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.
Cláusula Sexta: 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, 16 de agosto de 2017.

 André Mazzini Ferreira Vianna 
CLÍNICA MEDICA VIANNA S/S LTDA 

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
 Prefeito

Contratante

 Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de 
aquisição ou a execução do contrato para obter vantagens indevidas.
  Para os fins deste parágrafo, „terceiros” refere-se a um funcionário público que atue no processo 
de aquisição ou na execução do contrato. Nesse contexto, „funcionário público” inclui a equipe do 
Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre 
aquisição.
  Para os fins deste parágrafo, „parte” refere-se a um funcionário público; os termos „benefício” e 
„obrigação” são relativos ao processo de aquisição ou à execução do contrato; e o „ato ou omissão” 
tem como objetivo influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato.
  Para os fins deste parágrafo, o termo „partes”Il refere-se aos participantes do processo de aquisição 
(inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou 
entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabe-
lecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso às propostas de preço ou demais 
condições de outros participantes.
  Para os fins deste parágrafo, „parte” refere-se a um participante do processo de aquisição ou da 
execução do contrato.

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 267/2017 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 178/2017, homologado 
em 10/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 18.859,00 (Dezoito mil oitocentos e cinquenta e 
nove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reformas em tapeçarias e aquisição de almofada, 
calça estimulativa, colchonete e tatame para os diversos setores 
administrados pela SMEC.  
Empresa: M. M. MOREIRA E MOREIRA 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$ 

6 5 UN 

reforma de sofá de três lugares (assento e encosto), 
preenchimento com espuma  e recapar em corvim c/ 

troca de madeiramento interno se necessário. cor a ser 
definida. 

CARVALHO 589,00 2.945,00 

7 22 UN 

reforma de sofá de dois lugares (assento e encosto), 
preenchimento com espuma  e recape em corvim c/ troca 

de madeiramento interno se necessário. cor a ser 
definida. 

CARVALHO 517,00 11.374,00 

9 20 UN 
reforma de cadeira giratória estofada, revestida em corvim 
e espuma injetável, cor a ser definida, incluindo solda e 

serviço de pintura. 
CARVALHO 227,00 4.540,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 274/2017 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 202/2017, homologado 
em 17/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 77.714,71 (Setenta e sete mil setecentos e quatorze 
reais e setenta e um centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de reparos, manutenção e conservação das diversas 
instalações e setores administrados pela SMEC.  
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$ 

1 186 M² 
metros quadrados de reparo e substituição em beiral de forro de 

madeira 
7,99 1.486,14 

2 186 M² metros quadrados de reparo em beiral de laje 7,97 1.482,42 
3 840 M² metros quadrados para aplicação de reboco em paredes e muros 6,99 5.871,60 
4 560 M² metros quadrados de chapisco em paredes e muros 4,49 2.514,40 
5 450 M² metros quadrados para assentamento de lajotas em muros e paredes 14,99 6.745,50 
6 385 M² metros quadrados de reparos e instalações de pisos e azulejos 14,99 5.771,15 
7 840 M² metros quadrados em demolição de calçamento 4,49 3.771,60 

8 375 M² 
metros quadrados de preparação de terreno e aplicação de 

calçamento desempenado 
10,99 4.121,25 

9 420 M² metros quadrados de retirada de rebocos em paredes de alvenaria 4,49 1.885,80 

10 28 M² 
metros quadrados para reenquadramento de janelas e portas de 

alvenaria 
69,99 1.959,72 

11 140 M² 
metros quadrados em cortes de paredes e pisos para passagem de 

tubulações com envelopamento 
6,97 975,80 

12 45 M² 
metros quadrados de reparos em caixas de passagem em alvenaria 

em geral 
54,97 2.473,65 

13 240 M² 
metros quadrados de reparos e substituição de canaletas e coletores 

de água pluvial com retirada e assentamento de grelha 
17,99 4.317,60 

14 850 M² 
metros de retirada de telhas e ripamento para colocação de manta 

térmica. 
13,97 11.874,50 

15 47 SVÇ instalações completas de portas com batentes de madeira. 139,99 6.579,53 
16 95 M² m² de instalações de grades e portões metálicos. 40,99 3.894,05 
17 1.000 M² metros quadrados de substituição de telhas de amianto ou barro 11,99 11.990,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 444/2016 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 314/2016, homologado 
em 23/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 12.207,65 (doze mil duzentos e sete reais e 
sessenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas municipais.  
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS 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$ 

1 13 UN 
bambolê de mangueira plástica e com guizos, resistente e 

colorida, com no mínimo 60 cm de diâmetro e 5 guizos 
metálicos em seu interior. 

JOTTPLAY 18,80 244,40 
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Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 186 M² 
metros quadrados de reparo e substituição em beiral de forro de 

madeira 
7,99 1.486,14 

2 186 M² metros quadrados de reparo em beiral de laje 7,97 1.482,42 
3 840 M² metros quadrados para aplicação de reboco em paredes e muros 6,99 5.871,60 
4 560 M² metros quadrados de chapisco em paredes e muros 4,49 2.514,40 
5 450 M² metros quadrados para assentamento de lajotas em muros e paredes 14,99 6.745,50 
6 385 M² metros quadrados de reparos e instalações de pisos e azulejos 14,99 5.771,15 
7 840 M² metros quadrados em demolição de calçamento 4,49 3.771,60 

8 375 M² 
metros quadrados de preparação de terreno e aplicação de 

calçamento desempenado 
10,99 4.121,25 

9 420 M² metros quadrados de retirada de rebocos em paredes de alvenaria 4,49 1.885,80 

10 28 M² 
metros quadrados para reenquadramento de janelas e portas de 

alvenaria 
69,99 1.959,72 

11 140 M² 
metros quadrados em cortes de paredes e pisos para passagem de 

tubulações com envelopamento 
6,97 975,80 

12 45 M² 
metros quadrados de reparos em caixas de passagem em alvenaria 

em geral 
54,97 2.473,65 

13 240 M² 
metros quadrados de reparos e substituição de canaletas e coletores 

de água pluvial com retirada e assentamento de grelha 
17,99 4.317,60 

14 850 M² 
metros de retirada de telhas e ripamento para colocação de manta 

térmica. 
13,97 11.874,50 

15 47 SVÇ instalações completas de portas com batentes de madeira. 139,99 6.579,53 
16 95 M² m² de instalações de grades e portões metálicos. 40,99 3.894,05 
17 1.000 M² metros quadrados de substituição de telhas de amianto ou barro 11,99 11.990,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 444/2016 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 314/2016, homologado 
em 23/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 12.207,65 (doze mil duzentos e sete reais e 
sessenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas municipais.  
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS 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$ 

1 13 UN 
bambolê de mangueira plástica e com guizos, resistente e 

colorida, com no mínimo 60 cm de diâmetro e 5 guizos 
metálicos em seu interior. 

JOTTPLAY 18,80 244,40 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 13 UN 

escada de agilidade, circuito e treinamento funcional 
equipamento para treinamento esportivo a prova d’água, 
fabricada em tecido sintético de nylon flexível e rebites de 

alumínio, com ponto de fixação em terra, produto dobrável e 
leve, peso líquido aproximado do produto 1 kg, embalagem 
especial em mochila de nylon, trava exclusiva que facilita a 
montagem e o recolhimento da escada, manufaturada em 
preto e laranja para facilitar a visualização em qualquer 

campo, altura do degrau: 40 cm, largura da escada 50 cm, 
com 11 degraus, dimensões aproximadas do produto 

montado 450x50cm 

DUNK 57,90 752,70 

7 120 UN 

cone para demarcação para treinamento de agilidade e 
circuito, fabricado em borracha flexível, com no mínimo 23 

cm de altura e 19 cm de diametro na base; peso aproximado: 
0,130 kg. 

NEMESIS 8,36 1.003,20 

8 120 UN 

cone para demarcação para treinamento de agilidade e 
circuito, material polietileno base quadrada, preto e amarelo, 
com no mínimo 50 cm, de altura 29 cm de diâmetro e peso 

de 0.59 kg 

MERKBAK 14,10 1.692,00 

9 120 UN 
cone disco chapéu chinês fabricado em material: pvc 

diâmetro: com no mínimo 19 cm / 7,48" cada e altura de 3,8 
cm. 

CEMAR 5,82 698,40 

10 20 UN 

jogo de coletes esportivos infantil, tamanho "p" com 24 
unidades numerados do 1 ao 24, composição: 100% poliéster 
e elásticos nas laterais, medindo no mínimo 54 cm x 40 cm 

(altura x largura), indicação média 8 anos. 

DUNK 276,00 5.520,00 

14 40 UN 
jogo de tacos (bets) jogo completo com 2 tacos de madeira 

maciça, com empunhadura emborrachada, 2 casinhas com 3 
varetas, bolinha  nº 3 e sacola. 

DUNK 33,00 1.320,00 

22 13 UN 
aro oficial para tabela de basquete confeccionado em ferro, 

com rede confeccionada em 100% polipropileno, fio 3, 
dimensões 43 cm x 43 cm (a x l x p), peso mínimo de 1,5 kg. 

DUNK 75,15 976,95 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 445/2016 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 314/2016, homologado 
em 23/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.919,70 (Quatorze mil novecentos e dezenove 
reais e setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas municipais.  
Empresa: A. TARTARI – CIANORTE - 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$ 

2 104 UN bola de borracha com no mínimo 131 mm de diâmetro. SILM 9,30 967,20 
3 104 UN bola de borracha com no mínimo 161 mm de diâmetro. SILM 13,05 1.357,20 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 260 UN 
peteca oficial base composta de borrachas, em camadas 

sobrepostas a qual acondiciona penas coloridas. dimensões 
mínimas de 20 x 6 cm. 

SCALIBU 7,23 1.879,80 

11 30 UN 
apito profissional com potência sonora: 90 decibéis, produto 
confeccionado em plástico atóxico, medindo no mínimo 2 x 

5,5 x 2,20 cm (l x a x p). 
FOX 40 20,70 621,00 

12 13 UN bomba com tecnologia double action - infla nos dois sentidos. 
contém mangueira e 2 agulhas. PENALTY 25,20 327,60 

13 13 UN 

bola suíça para pilates c/ dvd e bomba p/ inflar bola inflável, 
com no mínimo 55 cm de diâmetro, composta de pvc, com 

resistência para até 300 kg de peso estático, anti burst: mais 
segurança. mesmo quando perfurada a bola não murcha 

repentinamente, isto é, não estoura. 

SILM 101,15 1.314,95 

21 65 UN 

bola oficial de basquete. tamanho mirim, matrizada, 
confeccionada com borracha. bola com o selo da confederação 
brasileira de basketball (cbb ). 72 - 74 cm. 450-500g. câmara 

butil e miolo removível. 

PENALTY 40,35 2.622,75 

24 260 UN pega varetas em plástico tamanho maxi, com no mínimo 36 
cm de altura, contendo 32 varetas. SCALIBU 9,59 2.493,40 

25 260 UN 
jogo da velha em madeira acondicionado em caixa de madeira 
medindo no mínimo 26 x 26 x 4 cm, com 8 peças em madeira 

colorida. 
SCALIBU 12,83 3.335,80 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 446/2016 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 314/2016, homologado 
em 23/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 1.997,45 (Um mil novecentos e noventa e sete 
reais e quarenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas municipais.  
Empresa: A P FERRAREZE COMERCIO - 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$ 

5 455 UN bambolê de mangueira plástica, resistente e colorida, com 
no mínimo 60 cm de diâmetro. PLAY 4,39 1.997,45 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 260 UN 
peteca oficial base composta de borrachas, em camadas 

sobrepostas a qual acondiciona penas coloridas. dimensões 
mínimas de 20 x 6 cm. 

SCALIBU 7,23 1.879,80 

11 30 UN 
apito profissional com potência sonora: 90 decibéis, produto 
confeccionado em plástico atóxico, medindo no mínimo 2 x 

5,5 x 2,20 cm (l x a x p). 
FOX 40 20,70 621,00 

12 13 UN bomba com tecnologia double action - infla nos dois sentidos. 
contém mangueira e 2 agulhas. PENALTY 25,20 327,60 

13 13 UN 

bola suíça para pilates c/ dvd e bomba p/ inflar bola inflável, 
com no mínimo 55 cm de diâmetro, composta de pvc, com 

resistência para até 300 kg de peso estático, anti burst: mais 
segurança. mesmo quando perfurada a bola não murcha 

repentinamente, isto é, não estoura. 

SILM 101,15 1.314,95 

21 65 UN 

bola oficial de basquete. tamanho mirim, matrizada, 
confeccionada com borracha. bola com o selo da confederação 
brasileira de basketball (cbb ). 72 - 74 cm. 450-500g. câmara 

butil e miolo removível. 

PENALTY 40,35 2.622,75 

24 260 UN pega varetas em plástico tamanho maxi, com no mínimo 36 
cm de altura, contendo 32 varetas. SCALIBU 9,59 2.493,40 

25 260 UN 
jogo da velha em madeira acondicionado em caixa de madeira 
medindo no mínimo 26 x 26 x 4 cm, com 8 peças em madeira 

colorida. 
SCALIBU 12,83 3.335,80 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 446/2016 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 314/2016, homologado 
em 23/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 1.997,45 (Um mil novecentos e noventa e sete 
reais e quarenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas municipais.  
Empresa: A P FERRAREZE COMERCIO - 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$ 

5 455 UN bambolê de mangueira plástica, resistente e colorida, com 
no mínimo 60 cm de diâmetro. PLAY 4,39 1.997,45 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno   

 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 447/2016 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 314/2016, 
homologado em 23/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.751,20 (cinco mil setecentos e cinquenta e um 
reais e vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas municipais.  
Empresa: SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER - 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$ 

26 260 UN 
caixa com jogos de mesa, sendo: dama, trilha, ludo, 

dominó, confeccionada em madeira, tamanho mínimo 
de 26 x 26 x 5 cm. 

FUNDAMENTAL 22,12 5.751,20 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 448/2016 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 314/2016, homologado 
em 23/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 5.408,00 (Cinco mil quatrocentos e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos e 
educativos para o desenvolvimento de atividades desportivas e 
pedagógicas das escolas municipais.  
Empresa: CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA 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$ 

27 260 UN 
jogo de xadrez contendo 1 tabuleiro em mdf medindo no 
mínimo 25x25cm com 32 peças de plástico para jogar, 
cuja peça maior (rei) mede no mínimo 5cm de altura. 

CARBRINK 20,80 5.408,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno   

 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela 
Portaria nº 54/2017, de 03 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 011/2017, modalidade Tomada de 
Preços, referente ao objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL - 1ª ETAPA. 
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço das empresas 
participantes do certame: 

Razão Social Valor da proposta: 

CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 342.247,45 

PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 362.648,43 

CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA 392.818,14 

TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS 393.398,39 

J. R. ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 397.088,90 

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 403.278,58 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, 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 18 de agosto de 
2017. 

Marcos Alberto Valério 
Presidente 
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Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
DIVISÃO DE LICITAÇÕES 

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela 
Portaria nº 54/2017, de 03 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 011/2017, modalidade Tomada de 
Preços, referente ao objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL - 1ª ETAPA. 
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço das empresas 
participantes do certame: 

Razão Social Valor da proposta: 

CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 342.247,45 

PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 362.648,43 

CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA 392.818,14 

TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS 393.398,39 

J. R. ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 397.088,90 

TRIENGE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI 403.278,58 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, 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 18 de agosto de 
2017. 

Marcos Alberto Valério 
Presidente 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA 
PORTARIA Nº 635/2017-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, ROSECLEI RIBEI-
RO para exercer o emprego público de EDUCADOR INFANTIL - 40 HORAS, 
no período de 14/08/2017 a 30/08/2017, 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 
CLAUDIA REGINA DE SOUZA LAUTON, que se encontra em Licença Médi-
ca, 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 07 de Agosto de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 645/2017-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, CARLA EDUARDA 
RODRIGUES para exercer o emprego público de EDUCADOR INFANTIL - 
30 HORAS, até 19/12/2017, 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 JOSIANE 
ANDRÉIA NILO PACHIERI, que se encontra em Licença Médica, 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 16 de Agosto de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA 
PORTARIA Nº 647/2017-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 172/2017 da Secretaria de Municipal do Meio 
Ambiente, de 17/08/2017,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, o servidor público municipal, OSMAIR PAULO GO-
MES, da COORDENADORIA DE CORTE E PODA DE ÁRVORES URBA-
NAS, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a partir de 17 de agosto 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 17 de Agosto de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 646/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e

RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito das pessoas abaixo relacio-
nadas, para o cargo de PROFESSOR, no Processo Seletivo Simplificado - PSS 
regulamentado pelo Edital n.º 001/2017, de 27 de janeiro de 2017, em pleitear 
as suas nomeações para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento 
da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do 
Município de Cianorte, Edição nº 1704, de 08 de junho 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 16 de Agosto de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 027/2017-SE/CMS
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraor-
dinária realizada em 15 de agosto de 2017, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/2015.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar o PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE ENOXAPARI-
NA DE USO AMBULATÓRIAL;
Art. 2º - Aprovar as adequações realizadas nos seguintes protocolos: PROTO-
COLO DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE SUPORTE NUTRI-
CIONAL, PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIA-
TRICAS DESCARTÁVEIS e PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE 
MEIAS DE COMPRESSÃO.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 18 de agosto de 2017.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 025/2017-SE/CMS
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraor-
dinária realizada em 15 de agosto de 2017, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 
de 02/06/2015.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar os Termos Aditivos dos seguintes prestadores:CLINICA DE 
OLHOS PARANÁ, contrato n.º 017/2016, com validade até 31/12/2017, tendo 
em vista a Portaria n.º 1.294/2017- MS, de Cirurgias de Cataratas; CLINICA 
MÉDICA VIANA, aditivo de prazo e de valor para o contrato n.º 1.061/2016, 
com validade para 13/09/2018; A.A. EID RORATO, aditivo de prazo e de valor, 
contrato n.º 635/2014, validade 16/09/2018; FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE 
SAÚDE, aditivo de valor ao contrato n.º 1.316/2016, Incentivo Regulação de 
Urgência e Emergência (verba Federal), Incremento Temporário Cirurgias Eleti-
vas (verba estadual) e Incremento Federal Temporário para custeio (parcela úni-
ca), validade 30/11/2017; INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO 
E SAÚDE, aditivo ao contrato n.º 155/2015, aditivo de 25%, para realização de 
Ressonâncias Magnéticas deliberação da CIB 161 de 28/06/2017, validade para 
22/02/2018.
Art. 2º - Aprovar o novo contrato do prestador de serviços M. A. PARISI E CIA 
LTDA – Unidade Radiológica, com validade agosto/2018.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cianorte, 18 de agosto de 2017.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 026/2017-SE/CMS. 

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião extraor-
dinária realizada em 15 de agosto de 2017, no uso das prerrogativas conferidas 
pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela 
Lei Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 

   

 
NOME CLASSIFICAÇÃO 

Eliane Aparecida de Almeida Souza 34º (trigésimo quarto) lugar 
Daniele Silva Longo 38º (trigésimo oitavo) lugar 

 
 
 
 
  

Secretaria de Saúde
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de 02/06/15.
Considerando que conforme o art. 7º da Resolução n.º 463/2015-SESA, em 28 
de outubro de 2015, foram apreciados e aprovados pelo Conselho Municipal de 
Saúde Descritivo de Aplicação do Incentivo de Capital no valor de R$ 2.506,00, 
elencados ao Termo de Adesão do Município de Cianorte ao Programa Estadual 
de Qualificação dos Conselhos Municipais; 
Considerando a Resolução 026/2015/CMS, expedida em 09 de dezembro de 
2015,  que apreciou e aprovou o Descritivo de Aplicação do Incentivo de Custe-
io e de Capital, anexo II da Resolução n.º 463/2015-SESA;
Considerando o pedido de autorização do Conselho para inclusão  de um novo 
equipamento no Descritivo de Aplicação do Incentivo de Capital, relativo ao 
termo de Adesão ao Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Munici-
pais de Saúde – PQCMS, firmado pelo Município de Cianorte conforme Termo 
de Adesão - Resolução n.º 463/2015-SESA, aprovados pelo conselho de saúde 
em reunião extraordinária realizada em data de 19 de novembro de 2015, para 
aquisição de equipamentos que constou como aplicação do incentivo 01(uma) 
impressora multifuncional laser, com as seguintes funções: imprimir, copiar, di-
gitalizar e fax;
 Considerando ainda, que o Conselho Municipal de Saúde está necessitando de 
um aparelho de TV, em substituição ao aparelho antigo com defeito, e a neces-
sidade de um equipamento mais moderno  e que os demais equipamentos elen-
cados no Art. 7º, item 2, Despesas de Capital da referida Resolução, já consta 
do acervo do CMS. 
Resolve
Art. 1º RATIFICAR, a Resolução 026/2015 do Conselho Municipal de Saúde, 
datada de 09 de dezembro de 2015, que aprovou o Descritivo de Aplicação do 
Incentivo de Capital, apresentado no anexo II da Resolução 463/2015-SESA; 
Art. 2º RETIFICAR, a referida resolução quanto ao Descritivo de Aplicação 
do Incentivo de Capital, passando a vigorar o Termo de Adesão com a inclusão 
autorizada pelo Conselho Municipal de Saúde;
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Cianorte, 19 de julho de 2016.

MARCOS NERES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

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 Fomento (cujo regramento 
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 
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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. 
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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 
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:

Cianorte – Paraná, 03 de Julho de 2.017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL 

MARIA CRISTINA BERTOLI PIRES
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 3.467/2010 

                Praça Olímpica Marcos Danilo Padilha, 236 - Zona 04  
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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 
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