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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.917/2017
Concede denominação ao campo de grama sintética que especifica, e dá outras 
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
 L  E  I
Art. 1º. Fica denominado HELENA ATUNE NISHIYAMA o campo de grama 
sintética localizado na quadra 02, 5-A área institucional, entre as Ruas Mario 
Secolo e Takashi Nishiyama, na cidade de Cianorte.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de outubro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.918/2017
Dispõe sobre a colocação de painéis com os nomes dos responsáveis administra-
tivos, dos responsáveis pelas chefias de plantão e dos médicos plantonistas, além 
dos dias e horários dos plantões médicos, nas entradas principais e de acesso ao 
público dos postos e casas de saúde, hospitais, prontos socorros, ambulatórios e 
congêneres, da rede pública e privada de saúde do Município de Cianorte e dá 
outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
 L  E  I
Art. 1º. Ficam os postos e casas de saúde, hospitais, prontos socorros, ambu-
latórios e congêneres, da rede pública e privada, localizados no Município de 
Cianorte, obrigados a colocar painéis nas entradas principais e de acesso ao 
público, com os nomes dos responsáveis administrativos, dos responsáveis pe-
las chefias de plantão e dos médicos plantonistas, além dos dias e horários dos 
plantões médicos.
§ 1º. Os painéis que trata o caput deste artigo deverão ser fixados em local visí-
vel e de fácil leitura.
§ 2º. Os referidos painéis deverão conter o telefone do Conselho Municipal de 
Saúde.
Art. 2º. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data 
de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de outubro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 115/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a Portaria nº 35/2016;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Cianorte a Sra. Karina Aparecida Feliciano da Silva repre-
sentando a Secretaria Municipal de Assistência Social, em substituição a Sra. 
Carmen Lucia Sartori.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 35/2016.
Art. 2º. Nomear como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Cianorte a Sra. Carmen Lucia Sartori representando a Se-
cretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sra. Marcela Soares Loureiro 
do Amaral.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 35/2016.
Art. 3º. Nomear como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Cianorte a Sra. Marcela Soares Loureiro do Amaral repre-
sentando a Secretaria Municipal de Saúde, em substituição a Sra. Ana Paula 
Ribeiro Brito Águila.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 35/2016.
Art. 4º. Nomear como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Cianorte a Sra. Bruna Renata Bueno Silva representando 
órgão não governamental, em substituição a Sra. Vera Lucia Ranucci.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 35/2016.
Art. 5º. Nomear como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Cianorte a Sra. Nilsara Maria Coelho representando órgão 
não governamental, em substituição a Sra. Tania Mara Cavasin Ganacin.
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Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 35/2016.
Art. 6º. Nomear como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Cianorte a Sra. Simone Regina Silveira representando órgão 
não governamental, em substituição ao Sr. João Carlos Testa.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de seu antecessor, nos termos da Portaria nº 35/2016.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de outubro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital – Chamamento Público 005/2017

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a 
quem interessar possa, que de ordem do Exmo. Sr. Prefeito Claudemir Romero 
Bongiorno, e de acordo com a legislação em vigor, receberá, a partir do dia 01 de 
Novembro de 2017, documentação para credenciamento de credenciamento de 
pessoas físicas (tabeliães, notários, registradores e oficiais de registro) responsá-
veis por cartórios de serviços notariais, devidamente legalizados para prestação 
de serviços notariais, abrangendo a execução de todos os serviços necessários 
à administração pública municipal e de competência dos tabelionatos de notas, 
em conformidade com a Lei Federal Nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973 e a 
Lei Estadual Nº 6.149 de 09 de setembro de 1970, alterada pela Lei Nº 17.833 
de 19 de dezembro de 2013.
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/licitaco-
es. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Comissão Especial de Licitação. Paço Municipal Wilson Ferreira 
Varella, em 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 279/2017

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, 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 caixa d’agua 
e bomba d’agua multi-estágio conforme Convênio 11/2016. Credenciamento até 
as 8h do dia 17 de Novembro de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o rece-
bimento das propostas até as 8h30min do dia 17 de Novembro de 2017; início 
da sessão às 8h30min do dia 17 de Novembro de 2017; oferecimento de lances 
a partir de 9h30min do dia 17 de Novembro de 2017. O Edital e seus respecti-
vos 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 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 280/2017

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, 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 computado-
res, notebooks, telas de projeção e outros equipamentos para a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social. Credenciamento até as 8h do dia 17 de Novembro 
de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 
8h30min do dia 17 de Novembro de 2017; início da sessão às 8h30min do dia 
17 de Novembro de 2017; oferecimento de lances a partir de 14h do dia 17 de 
Novembro 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 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-
6210. Cianorte, em 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 274/2017

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, às 14h30min do dia 
14 de Novembro 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 crono-
metragem através de chip eletrônico e seus demais componentes, para corrida 
pedestre a ser realizada no 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 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 277/2017

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 9h do dia 14 
de Novembro 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 fornecimento de peças e prestação de serviços mecânicos, elétricos, funi-
laria, lubrificação, ar condicionado e tapeçaria em veículos do Corpo de Bom-
beiros 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 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 281/2017

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 
16 de Novembro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
de tintas e correlatos para a manutenção das diversas instalações e setores da 
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 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 282/2017

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 
16 de Novembro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
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preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de pintura e correlatos para a manutenção dos bens 
imóveis da 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 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 020/2017

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 16 
de Novembro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de perfuração, 
instalação e funcionamento de poço artesiano tubular, compreendendo a elabo-
ração de projeto, fornecimento de bombas de água e demais materiais e serviços 
pertinentes. Valor Máximo: R$ 24.005,00 (vinte e quatro mil e cinco reais). Pra-
zo para execução: 31 de dezembro de 2017. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima 
indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/li-
citacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 
3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 27 de Outubro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE ANULAÇÃO de HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Referente à Licitação nº 006/2017, modalidade Concorrência Pública, Processo 
212/2017, concernente a Contratação de empresa para execução de recape em 
diversos trechos do Município de Cianorte-PR.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
A anulação da homologação/adjudicação da Concorrência Pública Nº 006/2017, 
tendo em vista decisão judicial concedida liminarmente, conforme Mandado de 
Segurança autos nº 11053-51.2017.8.16.0069.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Outubro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1272/2017 - 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  CARNICELLI & CIA LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Julio Serrante, 390, Complexo In-
dustrial Bataglia, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP 87.211-454, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.307.203/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 155/2017.
OBJETO: 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.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.927,80 (Três mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de outubro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

TERMO RESCISÃO DO CONTRATO
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 1169/2017 FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA PAVITEC PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EIRELI EPP, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2017.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede à Praça da República 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 no 1.554.531-3 SSP/PR, e do CPF no 258.569.019-91 e
PAVITEC PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Princesa Izabel, 236, Centro, CEP 84.400-
000, na cidade de Prudentópolis, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 17.330.640/0001-62, fone (42)3446-1123, Email: pavitec84@hotmail.com.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPE 
EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR.
RESCISÃO: O Prefeito, no uso de suas atribuições, faz rescindir, unilateralmen-
te, e na forma de atender decisão judicial concedida liminarmente, conforme 
Mandado de Segurança autos nº 11053-51.2017.8.16.0069, o Contrato supra, 
oriundo do processo de Licitação Concorrência Pública nº 06/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de Outubro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

DESPACHO 001/2017 –CMC
Processo de Licitação nº 056/17 – Pregão Presencial nº 010/17 –CMC - referente 
à Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de 
conjunto de softwares integrados de Gestão Pública, em ambiente WEB, com 
provimento de banco de dados em data-center, incluindo a prestação de serviços 
de instalação, implantação, configuração, Migração de dados, manutenção, su-
porte técnico e treinamento.
Considerando o disposto no Art. 49 da Lei nº 8.666/93, segundo o qual “A au-
toridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devi-
damente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, deven-
do anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado”.
Considerando que o Parecer jurídico nº 223/17, opina pela anulação do certame 
DECIDO com fundamento no Art. 49 da lei federal nº 8.666/93, pela ANU-
LAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Providências necessárias pela Comissão Permanente de Licitações.
Cianorte, 27 de outubro de 2017.

 DIRCEU SILVEIRA MANFRINATO
Presidente

Câmara de Vereadores
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