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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 23/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando o disposto na Lei Municipal nº 4.163, de 15 de outubro de 2013;
Considerando as deliberações da Assembleia de eleição dos representantes dos 
Profissionais do Magistério ocorrida em 26 de fevereiro de 2018;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear membros para a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal de Cianorte, para o biênio 2018/2019, ficando 
assim composto:

Secretária Municipal da Educação e Cultura:
Maria Neuza Casassa

Representante do Conselho Municipal de Educação: 
Juliana Cecília Ouverney Silva

Representante do Conselho Municipal do FUNDEB:
Marcia Cristiana Dalarme

Representante da Secretaria Municipal da Administração:
Adriane Luciane Viviane Ckristiane Pio Bali

Representante da Procuradoria Jurídica:
Mario Ramos Lubasky

Representante da Secretaria Municipal de Finanças:
Jacson Vinícius Perceguino

Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Juliana Turetti Romeiro Peruci
Sandra Locatelli Português 
Valquira Charles da Silva

Representantes dos profissionais do magistério – Educadores Infantis:
Edcarla Alves Pastor
Eloisa Cristina Biasoli da Cunha
Julia de Fátima silva Fernandes 
Rosimeire Gil Costa Luchetti

Representantes dos profissionais do magistério – Professores:
Alessandra Cristina Cavalcante Rigolde

Jane Eire Rigoldi dos Santos,
Keyla Cristiane Farina e
Zamir Borges Martins

Parágrafo único. Em atenção ao disposto no art. 124 da Lei Municipal nº 4.163, 
de 15 de outubro de 2013, a Comissão será presidida pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.

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 5 de março de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.950/2018
Autoriza a abertura de crédito adicional especial, 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 o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial 
no valor de R$ 817.000,00 (oitocentos e dezessete mil reais), para reforço das 
seguintes dotações do orçamento vigente:
02.04.0412200032.009. Manutenção do Gabinete do Secretário Especial de Ga-
binete
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)...................................R$25.000,00
05.03.28.84600000.003. Indenizações e Restituições
3.3.90.93 Indenizações e Restituições (Fonte 000)........................R$50.000,00
06.02.0412200042.036. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e da Comunicação – Pessoa 
Jurídica (Fonte 000)........................................................................R$100.000,00
07.04.0412200042.043. Manutenção da Divisão de Obras e Serviços de Enge-
nharia
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e da Comunicação – Pessoa 
Jurídica (Fonte 494)..........................................................................R$10.000,00
07.06.0618200061.018. Instalação de Sistema de Ar Condicionado no Quartel 
do Corpo de Bombeiros
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 3515)..................................R$210.000,00
07.06.0618200061.019. Ampliação e Reforma do Quartel do Corpo de Bom-
beiros
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 3515)...................................R$400.000,00
08.07.1030300072.139. Rateio pela Participação no Consórcio Intergestores 
Paraná Saúde
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (Fonte 3303).............
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..........................................................................................................R$15.500,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (Fonte 3303).............
............................................................................................................R$5.000,00
4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (Fonte 3303).............
............................................................................................................R$1.500,00
 Total..............................................................................R$817.000,00
Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos 
provenientes de:
I.Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, 
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, nas seguintes fontes: 
303 Saúde Percentual Vinculado sobre Receitas de Impostos..........R$22.000,00
515 FUNREBOM...........................................................................R$610.000,00
 Subtotal........................................................................R$632.000,00
II. Cancelamento parcial, conforme disposto no Art.43, § 1º, III da Lei 
nº 4.320/64,  das seguintes dotações do orçamento vigente:  
02.04.0412200032.009. Manutenção do Gabinete do Secretário Especial de Ga-
binete
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Fonte 000)....R$25.000,00
05.03.288460000.003. Indenizações e Restituições
3.3.20.93 Indenizações e Restituições (Fonte 000).......................R$50.000,00
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)...........................R$110.000,00
 Subtotal.........................................................................R$185.000,00
 Total..............................................................................R$817.000,00
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Março de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

LEI Nº 4.951/18
Autoriza o Poder Executivo a ceder bem imóvel público municipal para a Fun-
dação Hospitalar de Saúde – Santa Casa 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. Fica o Município de Cianorte, através de seu Poder Executivo, autoriza-
do a ceder o uso do seguinte bem imóvel público de sua propriedade à Fundação 
Hospitalar de Saúde – Santa Casa de Cianorte, para instalação do serviço de 
diálise: “Datas de Terras nº 04-05-A da Quadra nº 68, da Zona 01, deste Muni-
cípio de Cianorte, objeto da Matrícula sob nº 20992 do Cartório do Registro de 
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Cianorte – Paraná”.
Art. 2º. A cessão de uso do bem imóvel público descrito no artigo anterior é pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, sendo permitida sua prorrogação.
Art. 3º. As demais condições em que se operará a mencionada cessão de uso 
prevista nesta Lei serão estabelecidas através do instrumento legal respectivo.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Março de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 24/18
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO as informações e documentos trazidos pela senhora Chefe 
da Divisão de Atenção Básica, quanto ao comportamento funcional reiterado de 
servidora pública municipal ocupante do cargo de Enfermeira;
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de apuração dos fatos apresentados, 
que em tese configuram inobservância dos deveres funcionais previstos nas alí-
neas “a”, “f.1”, “j” e “m” do inciso I do artigo 205 e incisos “IV” e “XIX”, do 
artigo 206, ambos da Lei Municipal nº 1.267/90;
CONSIDERANDO, finalmente, as disposições da Lei Municipal nº 1.267/90, 
notadamente artigo 236 e seguintes;
RESOLVE
 Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disci-
plinar dentro de 03 (três) dias contados da publicação desta Portaria, para apurar 
a eventual prática de infrações funcionais previstas na Lei Municipal nº 1.267/90 
(alíneas “a”, “f.1”, “j” e “m” do inciso I do artigo 205 e incisos “IV” e “XIX”, do 
artigo 206) ou outras que possam ser constatadas no decorrer do processo, pela 
servidora pública municipal FERNANDA STEVANATO, ocupante do cargo de 
Enfermeira.
Parágrafo único. O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 
90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.
Art. 2º. Designar para promover o Processo Administrativo, a Comissão com-
posta pelos seguintes servidores:

 CARMEM LUCIA SARTORI DIAS;
 ALEXSANDRA PERRONDI CHARRON;
 CLARISSA LIGIA PARANZINI LAGO.
§1º. Deverá presidir a Comissão o membro CARMEM LUCIA SARTORI DIAS.
§2º. A Comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo do expediente 
aos trabalhos do Processo Administrativo, bem como ouvirá as pessoas que te-
nham conhecimento ou que possam prestar esclarecimentos a respeito dos fatos 
apurados, promovendo todas as diligências necessárias, podendo recorrer, inclu-
sive, a técnicos e peritos.
Art. 3º. Ordenar o afastamento preventivo, como medida cautelar, da servidora 
FERNANDA STEVANATO, ocupante do cargo de Enfermeira, a fim de que a 
mesma não venha a influir na apuração dos fatos durante o trâmite do processo 
administrativo a ser instaurado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de 
sua remuneração.
Parágrafo único. O afastamento preventivo poderá ser prorrogado por até 90 
(noventa) dias, incluídos nestes o prazo inicial, conforme a necessidade consta-
tada durante a apuração dos fatos. 
Art. 4º. No ato de citação pessoal da servidora ser-lhe-á entregue, sob recibo, 
cópia desta Portaria e da documentação apresentada pela Chefia da Divisão de 
Atenção Básica, para conhecimento dos fatos e procedimento contra si articu-
lados.
Art. 5º. À servidora pública mencionada no artigo 1º, fica assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 6º. O rito do processo Administrativo será regido pelo disposto no artigo 
227 e artigos 236 a 254, todos da Lei Municipal nº 1.267/90.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revoga-se a Portaria Municipal nº 22/2018 e demais disposições em 
contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 07 de Março de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 205/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, Rua José de Oliveira Franco, 694, 
Sala 8B, Bairro Alto, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.840-970, 
inscrita no CNPJ sob nº 24.118.004/0001-37.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 297/2017.
OBJETO: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e para Unidade de Pronto Atendimento Faustino Bongiorno.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 10.845,37 
(Dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Fevereiro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 273/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco, 
180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 268/2017.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, materiais de copa, cozinha e hi-
giene para os Centros de Atenção Psicossocial, Samu e Secretaria de Assistência 
Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 4.997,30 
(Quatro mil novecentos e noventa e sete reais e trinta Centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de março de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 033/2018
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 Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 
contratação de empresa de transporte rodoviário para fornecimento de bilhetes 
de passagens para doação através da Secretaria de Assistência Social. Creden-
ciamento até as 8h do dia 23 de Março de 2018 através do site www.licitacoes.
caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8h30min do dia 23 de Março de 
2018; início da sessão às 8h30min do dia 23 de Março de 2018; oferecimento de 
lances a partir de 10h do dia 23 de Março de 2018. O Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, pra-
zos, 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 07 de Março de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 034/2018

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: Registro de preços 
para aquisição de materiais esportivos e educativos para o desenvolvimento de 
atividades desportivas e pedagógicas das escolas municipais e centros de edu-
cação infantil. Credenciamento até as 8h do dia 26 de Março de 2018 através do 
site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8h30min 
do dia 26 de Março de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 26 de Março 
de 2018; oferecimento de lances a partir de 15h do dia 26 de Março de 2018. 
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 diri-
gidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, 
em 07 de Março de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 018/2018

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 14h30min do 
dia 22 de Março de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de perfurador 
de solo.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 07 de Março de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 454/2017 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 292/2017, homologado em 
08/12/2017.
Valor Homologado: R$ 11.645,80 (Onze mil seiscentos e quarenta e cinco reais 
e oitenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de uniformes para profissionais 
da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Centro de Atenção Psicos-
social e Centro de Atenção Psicossocial Infantil. 
Empresa: G. BERGAMASCO & GUILHERME 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$ 

11 9 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com 
dois bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, 

bordada frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 
vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 

cores). tamanho p. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 54,20 487,80 

12 35 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com 
dois bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, 

bordada frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 
vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 

cores). tamanho m. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 54,20 1.897,00 

13 16 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com 
dois bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, 

bordada frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 
vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 

cores). tamanho g. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 54,20 867,20 

14 9 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com 
dois bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, 

bordada frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 
vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 

cores). tamanho gg. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 63,90 575,10 

15 3 UN 

jaqueta de tactel grosso na cor azul marinho com 
dois bolsos laterais, zíper, forro de matelassê, 

bordada frente e costa, bordado na frente o timbre da 
prefeitura (lado direito) e nas costas o símbolo do 
vigiasus com os dizeres "vigilância em saúde"(4 

cores). tamanho exg. arte inclusa. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 63,90 191,70 

16 2 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 36. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 76,00 

17 16 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 38. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 608,00 

18 16 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 40. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 608,00 

19 14 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 42. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 532,00 

20 10 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 44. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 380,00 

21 6 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 46. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 228,00 

22 10 UN 

calça jeans feminina na cor azul escuro, com bolsos 
atras, na composição de 98% algodão e 2% elastano, 
com cós, passante, fechamento com botão e ziper. no 

tamanho 48. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 380,00 

23 4 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 
2% elastano, com cós, passante, fechamento com 

botão e ziper. no tamanho 38. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 152,00 

24 14 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 
2% elastano, com cós, passante, fechamento com 

botão e ziper. no tamanho 40. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 532,00 

25 10 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 
2% elastano, com cós, passante, fechamento com 

botão e ziper. no tamanho 42. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 380,00 

26 8 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 
2% elastano, com cós, passante, fechamento com 

botão e ziper. no tamanho 44. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 304,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

27 6 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 
2% elastano, com cós, passante, fechamento com 

botão e ziper. no tamanho 46. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 228,00 

28 4 UN 

calça jeans masculina na cor azul escuro, com bolsos 
na frente e atras, na composição de 98% algodão e 
2% elastano, com cós, passante, fechamento com 

botão e ziper. no tamanho 48. 

PONTO DOS 
UNIFORMES 38,00 152,00 

35 100 UN unidade de chapéu em brim cor chumbo (tipo 
cataovo) com botão de pressão dos lados e cordão 

PONTO DOS 
UNIFORMES 16,97 1.697,00 

36 100 UN unidade de bonés em brim cor chumbo (tipo 
legionário com proteção de pescoço destacável). 

PONTO DOS 
UNIFORMES 13,70 1.370,00 

   TOTAL DE R$ 11.645,80    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de dezembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 267/2017 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E LAERTE 
VITORIO JACOMINI, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 09/2017. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, 
inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente 
representado pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, 
portador da Cédula de Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 
258.569.019-91, doravante denominado de LOCATÁRIO e 
CONTRATADA: 
LAERTE VITORIO JACOMINI, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 12730985 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n° 203.921.929-34, residente 
e domiciliado na Rua Constituição, 1.110, Zona 2, no município de 
Cianorte, estado do Paraná, doravante denominado LOCADOR. 
Objeto: Locação do imóvel situado na Avenida Brasil nº 213, sala 01, 
para funcionamento do Procon. 
Cláusula Primeira: 
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de 

execução e vigência para 07/03/2019. 
1.2 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 11.400,00 (onze mil e 

quatrocentos reais) 
1.3 O valor acumulado do contrato passa a ser R$ 22.800,00 (vinte e dois 

mil e oitocentos reais). 
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Cláusula Segunda: 
Dotação orçamentária:  

Classificação Funcional 
Programática Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte Reduzido 

0601 04 122 0004 2 026 Encargos gerais do município 339036 0 2887 

Cláusula Terceira: 
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, 06 de março de 2018. 

LAERTE VITORIO 
JACOMINI 

PROCURADOR 
LOCADOR 

CLAUDEMIR ROMERO 
BONGIORNO 

PREFEITO 
LOCATÁRIO 

 
 
 

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização



Edição nº 1211- Quinta-feira | 08/mar./2018                                                                                   | Pág. 

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

5



Edição nº 1211- Quinta-feira | 08/mar./2018                                                                                   | Pág. 

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

6

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº 003/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento 
administrativo denominado Registro de Preços realizado por esta 
instituição mediante Pregão Presencial sob o nº 02/2018, homologado em 
02/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 434,50 (quatrocentos e trinta e quatro reais e 
cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente, 
Processamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara Municipal 
de Cianorte.  
Empresa: M.M. MOREIRA E MOREIRA LTDA ME.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06/03/2019. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
ITEM QTIDE ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR  

UNITÁRIO 
REGISTRADO  

R$  

VALOR  
TOTAL 

REGISTRATO 
R$  

13 02 

Perfurador de papel, manual, médio, ferro 
fundido pintado, cor cinza ou preto, 

capacidade de perfuração de 60 folhas de 
papel 75g/m2, para dois furos simultâneos, 

com marginador indicativo e coletor removível 
de sobras de papel.  

 
Marca/modelo de referência: Carbex, ou 

equivalente de melhor qualidade. 

CAVIA 53,70 107,40 

29 15 Pilha alcalina AA; cartela c/ 4 unidades. PHILLIPS  5,60 84,00 

31 05 

Toner de impressão a laser, monocromático, 
modelo 36-A, compatível/novo (NÃO 

REMANUFATURADO), rendimento mínimo para 
impressão de 1.400 páginas.    

CHINAMATE 25,90 129,50 

34 04 Pen Drive com capacidade mínima de 16 Gb. SANDISK  28,40 113,60 

 
VALOR TOTAL REGISTRADO: 

..................................................................................................... 

 
R$ 434,50 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 07 de 
março de 2018. 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº 001/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

 A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento 
administrativo denominado Registro de Preços realizado por esta 
instituição mediante Pregão Presencial sob o nº 02/2018, homologado em 
02/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 1.435,41 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco 
reais e quarenta e um centavos). 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente, 
Processamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara 
Municipal de Cianorte.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06/03/2019. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
ITEM QTIDE ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR  

UNITÁRIO 
REGISTRADO  

R$  

VALOR  
TOTAL 

REGISTRATO 
R$  

 
01 

 
03 

AGENDA 2018, Diária, Permanente, capa 
dura, cor preta, formato de 145 mm x 

209 mm, c/ no mínimo 176 fls.  

 
TILIBRA  

 
22,00 

 
66,00 

 
 
 

03 

 
 
 

12 

Caixa com 50 unidades de caneta 
esferográfica, cor azul, escrita grossa, 

corpo em material plástico transparente, 
sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140mm, 
com um orifício lateral, gravado no corpo 

a marca do fabricante. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, esfera 

em tungstênio. 

 
 
 

BIC  

 
 
 

28,45 

 
 
 

341,40 

 
04 

 
10 

Fita adesiva 48mm de larg. e 45 m de 
comp. - transparente 

 
ADELBRAS 

 
2,15 

 
21,50 

 
05 

 
06 

Fita adesiva 12 mm de larg. e 40 m de 
comp. - transparente 

 
FITPEL  

 
0,80 

 
4,80 

 
 
 

06 

 
 
 

06 

Grampeador metálico de mesa para uso 
de grampos 26/6, capacidade para 

grampear no mínimo 25 folhas de 75 
g/m² de uma só vez, com grampo aberto 
ou fechado, com garantia contra defeitos 

de fabricação. 
Marca/modelo de referência: CIS C-15 

 
 

CIS 

 
 

34,98 

 
 

209,88 

 
07 

 
04 

Grampo para grampeador tamanho 26/6 
em metal cobreado, pentes com no 

mínimo 100 grampos, caixa com 5000 
unidades. 

 
JOCAR 

 
2,78 

 
11,12 

 
 

08 

 
 

20 

Caneta marca texto, material plástico, 
tipo fluorescente, diâmetro ponta 4 mm, 

não recarregável, gravado no corpo a 
marca do fabricante, nas cores amarela e 

laranja. 

 
MASTER 

 
1,05 

 
21,00 

 
09 

 
03 

Grampo trilhos plásticos, 80mm para 
arquivar até 200 fls de 75gr, caixa c/ 50 

pares. 

 
DELO 

 
7,19 

 
21,57 

 
10 

 
50 

Envelope saco, material papel kraft, 
medida 240x 340 mm, cor amarela. 

 
IPECOL  

 
0,15 

 
7,50 

 
 

11 

 
 

06 

Cola bastão, em tubo plástico, não toxica, 
base giratória, formato cilíndrico, 

composição máximo de 65% de água e 
mínimo de 14% vinilpirrolidinona, tampa 
hermética, embalagem com no mínimo 

40 gr. 

 
 

LEO  

 
 

2,45 

 
 

14,70 

 
 
 

12 

 
 
 

05 

Perfurador de papel, para dois furos 
simultâneos com capacidade para 

perfurar no mínimo 40 folhas de papel 
75g/m2, bandeja com porta para retirada 

das aparas de papel com 15 cm, 
transporte, em chapa de aço norma sae 

1010/20 (base, alavanca, suporte), 
fosfatizada, pintura eletrostática, com 
trava para transporte, na cor preta. 

 
 
 

MASTER 

 
 
 

31,90 

 
 
 

159,50 

 
14 

 
05 

 
Lápis grafite preto, número 02. 

 
LEO  

 
0,20 

 
1,00 

 
 
 

18 

 
 
 

10 
 

Pasta arquivo, registrador tipo az, em 
papelão prensado, tamanho oficio, 

dimensões 350 mm (largura) x 280 mm 
(altura) x 85 mm (dorso), com variação 
de +/- 10 por cento, fecho metálico com 

 
 
 
 

FRAMA 

 
 
 
 

7,10 

 
 
 
 

71,00 

Valor Homologado: R$ 1.435,41 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco 
reais e quarenta e um centavos). 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente, 
Processamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara 
Municipal de Cianorte.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06/03/2019. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
ITEM QTIDE ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR  

UNITÁRIO 
REGISTRADO  

R$  

VALOR  
TOTAL 

REGISTRATO 
R$  

 
01 

 
03 

AGENDA 2018, Diária, Permanente, capa 
dura, cor preta, formato de 145 mm x 

209 mm, c/ no mínimo 176 fls.  

 
TILIBRA  

 
22,00 

 
66,00 

 
 
 

03 

 
 
 

12 

Caixa com 50 unidades de caneta 
esferográfica, cor azul, escrita grossa, 

corpo em material plástico transparente, 
sextavado, tampa ventilada, 

comprimento aproximado de 140mm, 
com um orifício lateral, gravado no corpo 

a marca do fabricante. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, esfera 

em tungstênio. 

 
 
 

BIC  

 
 
 

28,45 

 
 
 

341,40 

 
04 

 
10 

Fita adesiva 48mm de larg. e 45 m de 
comp. - transparente 

 
ADELBRAS 

 
2,15 

 
21,50 

 
05 

 
06 

Fita adesiva 12 mm de larg. e 40 m de 
comp. - transparente 

 
FITPEL  

 
0,80 

 
4,80 

 
 
 

06 

 
 
 

06 

Grampeador metálico de mesa para uso 
de grampos 26/6, capacidade para 

grampear no mínimo 25 folhas de 75 
g/m² de uma só vez, com grampo aberto 
ou fechado, com garantia contra defeitos 

de fabricação. 
Marca/modelo de referência: CIS C-15 

 
 

CIS 

 
 

34,98 

 
 

209,88 

 
07 

 
04 

Grampo para grampeador tamanho 26/6 
em metal cobreado, pentes com no 

mínimo 100 grampos, caixa com 5000 
unidades. 

 
JOCAR 

 
2,78 

 
11,12 

 
 

08 

 
 

20 

Caneta marca texto, material plástico, 
tipo fluorescente, diâmetro ponta 4 mm, 

não recarregável, gravado no corpo a 
marca do fabricante, nas cores amarela e 

laranja. 

 
MASTER 

 
1,05 

 
21,00 

 
09 

 
03 

Grampo trilhos plásticos, 80mm para 
arquivar até 200 fls de 75gr, caixa c/ 50 

pares. 

 
DELO 

 
7,19 

 
21,57 

 
10 

 
50 

Envelope saco, material papel kraft, 
medida 240x 340 mm, cor amarela. 

 
IPECOL  

 
0,15 

 
7,50 

 
 

11 

 
 

06 

Cola bastão, em tubo plástico, não toxica, 
base giratória, formato cilíndrico, 

composição máximo de 65% de água e 
mínimo de 14% vinilpirrolidinona, tampa 
hermética, embalagem com no mínimo 

40 gr. 

 
 

LEO  

 
 

2,45 

 
 

14,70 

 
 
 

12 

 
 
 

05 

Perfurador de papel, para dois furos 
simultâneos com capacidade para 

perfurar no mínimo 40 folhas de papel 
75g/m2, bandeja com porta para retirada 

das aparas de papel com 15 cm, 
transporte, em chapa de aço norma sae 

1010/20 (base, alavanca, suporte), 
fosfatizada, pintura eletrostática, com 
trava para transporte, na cor preta. 

 
 
 

MASTER 

 
 
 

31,90 

 
 
 

159,50 

 
14 

 
05 

 
Lápis grafite preto, número 02. 

 
LEO  

 
0,20 

 
1,00 

 
 
 

18 

 
 
 

10 
 

Pasta arquivo, registrador tipo az, em 
papelão prensado, tamanho oficio, 

dimensões 350 mm (largura) x 280 mm 
(altura) x 85 mm (dorso), com variação 
de +/- 10 por cento, fecho metálico com 

 
 
 
 

FRAMA 

 
 
 
 

7,10 

 
 
 
 

71,00 
 alavanca de acionamento para abertura 

auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) 
rebites, prendedor em material metálico 
de boa resistência, orifício de manuseio 
revestido de material metálico e janela 

para identificação no dorso. 

19 35 

Caixa arquivo morto, de papelão 
reforçado. 250x130x350 mm 

 
Marca/modelo de referência: Tilibra, ou 

equivalente de melhor qualidade.  

SC  2,98 104,30 

20 100 Capa p/ encadernação transparente – 
tamanho A4. MARS  0,30 30,00 

21 100 Capa p/ encadernação preta – tamanho 
A4 MARS  0,29 29,00 

23 12 

Bobinas térmicas de papel, com 300 
metros de comprimento e 57 mm de 
largura cada, com durabilidade da 

impressão de no mínimo cinco anos. 

REGISPEL  20,40 244,80 

24 100 Saco plástico, grosso, transparente, 
dimensões 278x422mm. DAC  0,20 20,00 

25 03 

Prendedor de papel 32mm (tipo 
grampomol) caixa c/ 12 unidades,  
corpo de metal com pintura epóxi e 

presilha em aço inoxidável.  

BRW 7,38 22,14 

 
29 

 
15 

 
Pilha alcalina AAA (palito), cartela c/ 04 

unidades. 

 
 

ELGIN  
 

 
 

5,70 

 
 

34,20 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 07 de 
março de 2018. 
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