
Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1233- Terça-feira | 10/abr./2018                                                                                   | Pág. 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................ 01
 Secretaria de Administração ..................................................01
  Divisão de Licitação ..............................................................01
  Divisão de Recursos Humanos..............................................02
Secretaria Saúde..........................................................................03

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ÍNDICE
ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................ 01
GABINETE.............................................................................01
 Secretaria de Administração .............................................01
  Divisão de Licitação ............................................................01
  Divisão de Recursos Humanos..........................................05
 Secretaria de Saúde.......................................................05

Ano VI | Edição eletrônica nº 1233
Terça-feira, 10 de Abril de 2018

Secretaria de Finanças................................................................05

Gabinete do Prefeito

D E C R E T O  Nº 043/18
 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.938/17, de 20 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
41.924,27 (quarenta e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete 
centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
05.03.2884600000.003. Indenizações e Restituições
3.3.20.93 Indenizações e Restituições (Fonte 3834)..........................R$1.924,27
03.01.0412200042.011. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Fonte 000)..................
..........................................................................................................R$40.000,00
 Total................................................................................R$41.924,27
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, 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:  
834 MA/Aquisição de Equipamentos Agrícolas......................R$1.924,27
 Subtotal.............................................................................R$1.924,27
II. Cancelamento parcial, conforme disposto no art.43, § 1º, III da Lei nº 
4.320/64, das seguintes dotações do orçamento vigente:  
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência

9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999).............................R$40.000,00
 Subtotal...........................................................................R$40.000,00
 Total................................................................................R$41.924,27
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA 40/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO o pedido de demissão do empregado público ELIADE 
BUENO;
RESOLVE
Art. 1º. Fica revogada a Portaria 39, de 2 de abril de 2018.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 9 de abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 358/2018 - 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 FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA, com sede à Praça 
Mascarenhas de Moraes, 5051, Centro, CEP 87502-210, na cidade de Umuara-
ma, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.166.662/0001-97.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 35/2018.
OBJETO: Contratação empresa ou agente de integração para administrar pro-
grama de estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino médio (ma-
gistério e profissionalizante) e superior.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 109.825,20 
(Cento e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). O Percentual 
ofertado como taxa de administração será de 1,69%.

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 369/2018 - 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 MB FERRARI MADEIRAS EIRELI, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Pa-
raná, à Avenida Rio Branco, 958, CEP 87.209-018, inscrita no CNPJ sob nº 
00.976.181/0001-96. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 217/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a manutenção e conserva-
ção das diversas instalações e setores da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
14.245,05 (Quatorze mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).        
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Abril de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 375/2018 - 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 Presencial nº 169/2017.
OBJETO: Aquisição de açúcar para atender as Secretarias, Divisões e demais 
órgãos da Prefeitura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 8.789,18 
(Oito mil setecentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de abril 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 376/2018 - 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 Presencial nº 53/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e cor-
relatos para atender as Secretarias, Divisões e demais órgãos da Prefeitura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 475,20 
(Quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 377/2018 - 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 Presencial nº 53/2017.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e cor-
relatos para atender as Secretarias, Divisões e demais órgãos da Prefeitura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.675,35 (Quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 379/2018 - 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 Presencial nº 17/2018.
OBJETO: Aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às famílias as-
sistidas pela Política de Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
56.457,00 (Cinquenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Abril de 2018.   

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 
35/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 61/2018, concernente a Con-
tratação empresa ou agente de integração para administrar programa de estágio 
supervisionado a estudantes de cursos de ensino médio (magistério e profissio-
nalizante) e superior.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: FUNDAÇÃO CAN-
DIDO GARCIA como vencedora do item único no valor total estimado de R$ 
109.825,20 (Cento e nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). 
O Percentual ofertado como taxa de administração será de 1,69%.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Abril de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 980/2017 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA E. R. DE SOUZA 
SERVIÇOS - ME ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDA-
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2017.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
E.R. DE SOUZA SERVIÇOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
à Rua João Batista Gariani, 15, Jardim América, CEP 86.975-000 na cidade de 
Mandaguari, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.765.094/0001-
18, telefone (44) 4141-5554 / 99968-0111, Email: ers_servicos@hotmail.com, 
neste ato representada pelo seu titular, o Sr. Edson Rocha de Souza, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 7.898.955-6 e do CPF nº 035.542.199-24, residente 
e domiciliado em Mandaguari/PR.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFOR-
MA E AMPLIAÇÃO DA POUSADA DA CRIANÇA.
Cláusula Primeira:
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato R$ 
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48.892,50 (quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta 
centavos) referente a serviços não previstos anteriormente.
1.2 O contrato passa a vigorar com valor total de R$ 246.267,26 (duzen-
tos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária:
13.03.08.243.0019.7.001 Reforma e ampliação da Pousada da Criança e do 
Adolescente 44.90.51 Obras e Instalações – Fonte 3880 – Despesa 3923.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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 abril de 2018.
               Edson Rocha de Souza                             Claudemir Romero Bongiorno
            E.R. DE SOUZA SERVIÇOS - ME                     Prefeito
                         Contratado                                            Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018

Reabertura de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 23 
de Abril de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços de lavagem e lubrificação dos veículos da 
Divisão de Transporte Escolar.
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 9 de Abril de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 001/2018 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 293/2017, 
homologado em 09/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 18.340,00 (dezoito mil e trezentos e quarenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
serviço de locação de brinquedos infláveis para atividades e eventos 
promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  
Empresa: H. S. DE QUEIROZ ME.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Valor unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 12 

locação de cama elástica: estrutura metálica zincada, com diâmetro 
de 4,30 metros, contendo 88 molas, 01 lona de salto de pvc flexível, 
08 hastes metálicas de proteção lateral, 10 proteções laterais com 

1,30 altura, 01 proteção de molas composta por espuma d23 
revestida por pvc, 01 escadinha metálica de acesso ao interior, pelo 

período de 08 horas. 

240,00 2.880,00 

2 2 

locação de piscina de bolinhas: estrutura metálica zincada, e laterais 
de madeira compensada no tamanho de 2,00x2,00x2,00 mts; 

revestida com espuma injetada e pvc flexível, 01 tapete para forro 
interior, 2.000 bolinhas, rede de poliéster 2mm de proteção lateral 

malha 5 com 1,30, pelo período de 08 horas. 

210,00 420,00 

3 12 

locação de tobogã inflável: estrutura em pvc com tamanho mínimo de 
7,00x4,00x5,00 mts: contendo 01 motor turbina de ar 

monofásico/220v, 01 cabo 2,5mm com extensão de 30 mts, 01 
modulo inflável em pvc flexível com formato de escorregador para 

brincadeira infantil, pelo período de 08 horas. 

890,00 10.680,00 

4 2 

locação de playground: balão pula-pula inflável, estrutura em pvc com 
tamanho mínimo de 4,00x4,00x4,00 mts, contendo 01 motor turbina 

de ar monofásico/220v, 01 cabo 2,5mm p2 com extensão de 30 
metros, 01 modulo inflável em pvc flexível kp1000 para brincadeiras 

infantil, pelo período de 08 horas. 

740,00 1.480,00 

5 2 

locação de playground: joão bobo, estrutura em pvc com tamanho 
mínimo de 4,00x4,00x1,50 mts, contendo 01 motor turbina de ar 

monofásico/220v, 01 cabo 2,5mm p2 com extensão de 30 metros, 01 
modulo inflável em pvc flexível kp1000 para brincadeiras infantil, pelo 

período de 08 horas. 

690,00 1.380,00 

6 2 

locação de playground: fazendinha, estrutura em pvc com tamanho 
mínimo de 4,00x4,00x1,50 mts, contendo 01 motor turbina de ar 

monofásico/220v, 01 cabo 2,5mm p2 com extensão de 30 metros, 01 
modulo inflável em pvc flexível kp1000 para brincadeiras infantil, pelo 

período de 08 horas. 

750,00 1.500,00 

TOTAL ............................................................................................................................R$ 18.340,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em Exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 02/2018 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 300/2017, 
homologado em 09/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 29.465,27 (Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e 
Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Compressores de ar 
e aparelhos Fotopolimerizador para o Setor de Odontologia, 
utilizando saldos remanescentes das Propostas nº09263750000114004, 
nº09263750000113004 e nº76309806000111015. 
Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA. 
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 14 Uni 

Compressor de ar odontológico. Capacidade para 1 consultório 
sem Bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos) 2 

consultórios com bomba de vácuo (até 2 sugadores 
simultâneos cada). Isento de óleo. Capacidade 50 litros. 

Pintura eletrostática. Com 2,0 Hp e dois cabeçotes. Reduzido 
nível de ruído : 58 Db a um metro de distancia. Pressostato 
com chave liga/desliga. Válvula de segurança. Dispositivo de 
alívio de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de 

tensão). Dois manômetros. Filtro de ar com drenagem 
automática. Registro para drenagem da umidade. Ventoinha 
de refrigeração no motor. Filtro de aspiração. Mangueira do 

motor metálica e flexível. Válvula de alivio. 

COMPBRASIL 1.889,90 26.598,60 

2 1 Uni 

Compressor de ar odontológico. Capacidade para 2 consultório 
sem Bomba de vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada) 3 

consultórios com bomba de vácuo (até 2 sugadores 
simultâneos cada). Isento de óleo. Capacidade 60 litros. 
Pintura eletrostática. Com dois motores de 1,2 Hp cada e 

quatro cabeçotes. Reduzido nível de ruído : 60 Db a um metro 
de distancia. Pressostato com chave liga/desliga. Válvula de 

segurança. Dispositivo de alívio de pressão. Rele térmico 
(protetor de sobrecarga de tensão). Dois manômetros. Filtro 
de ar com drenagem automática. Registro para drenagem da 

umidade. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de 
aspiração. Mangueira do motor metálica e flexível. Válvula de 

alivio. 

COMPBRASIL 2.866,67 2.866,67 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 03/2018 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 Eletrônico sob nº 300/2017, 
homologado em 09/01/2018. 
Valor Homologado: R$ 2.075,56 (Dois Mil, Setenta e Cinco Reais e 
Cinquenta e Seis Centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Compressores de ar 
e aparelhos Fotopolimerizador para o Setor de Odontologia, 
utilizando saldos remanescentes das Propostas nº09263750000114004, 
nº09263750000113004 e nº76309806000111015.  

 

Empresa: MUNIZ & ROCHA 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$ 

3 4 Uni 

Fotopolimerizador à bateria de lítio (sem fio). Pode ser 
utilizado com ou sem fio.  Luz fria (azul) gerada por LED 

de alta potência (1250 mW/cm2). Display digital.  Tempos 
de aplicação disponíveis: 10, 20, 60 e 99 segundos.  

Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio. Luz azul 
fria, sem aquecimento dental e da resina.  Bivolt 
automático, podendo ser utilizado em tensões de 

alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). 
Desligamento automático ao final do tempo solicitado. 

Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio 
Anodizado. Peça de mão anatômica para melhor 

manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação 
forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.  

Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica 
orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e com 
giro de 360º. Rampa, contínuo e pulsado. Comprimento 
sem a ponteira:15,8 cm.  Alimentação: Bivolt automático 
90 – 240 V. Freqüência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 
0,100 Kg. Peso Bruto: 0,320 Kg.  Comprimento de onda: 

420 à 480 nm.  Emissor de luz: Led (light emiting diode) – 
Luz Azul. Bateria: 3,7V / 750 mA. Potência de luz: 1250 

mW/cm². 

KONDENTECH 
LED 6 518,89 2.075,56 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan  

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 231/2017 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 138/2017, 
homologado em 13/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 35.730,00 (Trinta e cinco mil setecentos e trinta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de produtos de limpeza 
e equipamento de proteção individual para lavanderia da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: S.R. DUTRA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 20 Pct 

acidulante em pó, neutralizador de resíduos alcalinos e de 
cloro residual em roupas. embalagem de 20kg. 

composição: metabissulfito de sódio. com validade mínima 
após a data de fabricação de 12 meses, produto em 
conformidade com a resolução vigente anvisa/ms 

CLARA 
LUX 130,00 2.600,00 

2 100 Pct 

alvejante em pó, a base de cloro orgânico para remoção de 
manchas de sangue, medicamentos, alimentos entre 

outras em roupas com sujidade leve e pesada. embalagem 
de 20kg. composição: ácido tricloisocianúrico, 

alcalinizante, dispersante e carga. com validade mínima 
após a data de fabricação de 12 meses, produto em 
conformidade com a resolução vigente anvisa/ms. 

CLARA 
LUX 155,00 15.500,00 
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Empresa: MUNIZ & ROCHA 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$ 

3 4 Uni 

Fotopolimerizador à bateria de lítio (sem fio). Pode ser 
utilizado com ou sem fio.  Luz fria (azul) gerada por LED 

de alta potência (1250 mW/cm2). Display digital.  Tempos 
de aplicação disponíveis: 10, 20, 60 e 99 segundos.  

Fotopolimerizador sem fio com bateria de lítio. Luz azul 
fria, sem aquecimento dental e da resina.  Bivolt 
automático, podendo ser utilizado em tensões de 

alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). 
Desligamento automático ao final do tempo solicitado. 

Corpo da caneta constituído em ABS e Alumínio 
Anodizado. Peça de mão anatômica para melhor 

manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação 
forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz.  

Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica 
orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134ºC e com 
giro de 360º. Rampa, contínuo e pulsado. Comprimento 
sem a ponteira:15,8 cm.  Alimentação: Bivolt automático 
90 – 240 V. Freqüência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 
0,100 Kg. Peso Bruto: 0,320 Kg.  Comprimento de onda: 

420 à 480 nm.  Emissor de luz: Led (light emiting diode) – 
Luz Azul. Bateria: 3,7V / 750 mA. Potência de luz: 1250 

mW/cm². 

KONDENTECH 
LED 6 518,89 2.075,56 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Janeiro de 2018. 
Alberto Nabhan  

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 231/2017 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 138/2017, 
homologado em 13/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 35.730,00 (Trinta e cinco mil setecentos e trinta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de produtos de limpeza 
e equipamento de proteção individual para lavanderia da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).  
Empresa: S.R. DUTRA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 20 Pct 

acidulante em pó, neutralizador de resíduos alcalinos e de 
cloro residual em roupas. embalagem de 20kg. 

composição: metabissulfito de sódio. com validade mínima 
após a data de fabricação de 12 meses, produto em 
conformidade com a resolução vigente anvisa/ms 

CLARA 
LUX 130,00 2.600,00 

2 100 Pct 

alvejante em pó, a base de cloro orgânico para remoção de 
manchas de sangue, medicamentos, alimentos entre 

outras em roupas com sujidade leve e pesada. embalagem 
de 20kg. composição: ácido tricloisocianúrico, 

alcalinizante, dispersante e carga. com validade mínima 
após a data de fabricação de 12 meses, produto em 
conformidade com a resolução vigente anvisa/ms. 

CLARA 
LUX 155,00 15.500,00  

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 120 Pct 

amaciante de roupas, perfumado. embalagem de 20kg. 
composição: cloreto de cetil trimetil amônio, cloreto de 

alquil trimetiamônio, essência, branqueador óptico, 
corante, conservante e água. com validade mínima após a 
data de fabricação de 24 meses, produto em conformidade 

com a resolução vigente da anvisa/ms. 

CLARA 
LUX 38,00 4.560,00 

4 20 UN 

avental de pvc laminado tipo frontal possui tamanho único 
com 1,10m + ou – 5% de comprimento total, inteiramente 

confeccionado em material sintético tipo pvc laminado sem 
forro e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes 
ao corpo do usuário na altura do pescoço e na cintura do 

mesmo material afixados ao avental por meio de solda 
eletrônica. tamanho único. 

ORIENT 6,00 120,00 

5 10 Pct 

detergente em pasta, para umectação e lavagem de roupas 
com sujidade pesada. embalagem de 20kg. composição: 

ácido alquil benzeno sulfônico linear, neutralizante, 
tensoativo não iônico, umectante, sequestrante, 

branqueador óptico, conservante e água. com validade 
mínima após a data de fabricação de 24 meses, produtos 
em conformidade com resolução vigente da anvisa/ms. 

CLARA 
LUX 145,00 1.450,00 

6 100 Pct 

detergente em pó para lavagem de roupas com sujidade 
leve a pesada, embalagem de 20kg. composição: ácido 

alquil benzeno sulfônico linear, alcalinizantes, 
dispernsante, branqueador óptico, carga e conservante, 
com validade mínima após a data de fabricação de 24 

meses, produto em conformidade com resolução vigente 
anvisa/ms. 

CLARA 
LUX 100,00 10.000,00 

7 20 UN 

luva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão, 
clorinada, pinho reto com 33 cm de comprimento 

antiderrapante na palma, própria para uso em grupos 
químicos, detergentes, sabões, amoníacos e similares, com 
validade mínima de 05 anos contando apartir da data de 

fabricação. 

DANY 7,00 140,00 

8 500 UN 

máscara descartável, com elástico, 3 dobras com filtro, 
tripla proteção, hipoalergênica, atóxica, confeccionada em 
tela não tecido, com presilha para moldar o nariz, formato 

anatômico com prega central no sentido horizontal, 
proporcionando adequada cobertura do rosto e filtragem 
bacteriana no duplo sentido, embalada individual com 

data de validade, dados de identificação e procedência e 
registro no m. s., com validade mínima de 03 anos 

contando a partir da data de fabricação. 

3M 2,50 1.250,00 

9 20 UN 
recepiente para diluição, com medidas, em peso (mínimo 

de 1kg), ml (mínimo de 1l), em polipropileno em alta 
resistência, conforme normas técnicas vigentes 

MODENUTI 5,50 110,00 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 232/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 155/2017, 
homologado em 13/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 102.305,00 (Cento e dois mil trezentos e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais para sistemas de prevenção contra incêndio 
e pânico para utilização em edifícios públicos do Município de 
Cianorte-PR.   

 

Empresa: CARNICELLI & CIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 300 UN recarga de extintor pqs bc 4 kg EXTIN 15,60 4.680,00 

2 150 UN recarga de extintor pqs bc 6 kg EXTIN 16,80 2.520,00 

3 50 UN recarga de extintor pqs bc 8 kg EXTIN 16,80 840,00 

4 25 UN recarga de extintor pqs bc 12 kg EXTIN 45,00 1.125,00 

5 25 UN recarga de extintor co2 bc 4 kg EXTIN 50,00 1.250,00 

6 150 UN recarga de extintor co2 bc 6 kg EXTIN 60,00 9.000,00 

7 250 UN recarga de extintor pqs abc 4 kg EXTIN 30,00 7.500,00 

8 50 UN recarga de extintor pqs abc 6 kg EXTIN 22,80 1.140,00 

9 200 UN recarga de extintor ap 10 litros EXTIN 18,00 3.600,00 

10 25 UN extintor pqs bc 4 kg EXTANG 75,00 1.875,00 

11 25 UN extintor pqs bc 6 kg EXTANG 85,00 2.125,00 

12 25 UN extintor pqs bc 8 kg EXTANG 105,00 2.625,00 

13 25 UN extintor pqs bc 12 kg EXTANG 125,00 3.125,00 

14 25 UN extintor co2 bc 4 kg RESIL 290,00 7.250,00 

15 25 UN extintor co2 bc 6 kg RESIL 310,00 7.750,00 

16 50 UN extintor pqs abc 4 kg EXTANG 90,00 4.500,00 

17 75 UN extintor pqs abc 6 kg EXTANG 105,00 7.875,00 

18 25 UN extintor ap 10 litros EXTANG 81,00 2.025,00 

19 50 UN manômetro para extintor, 0 - 20 bar NASHA 2,40 120,00 

20 50 UN mangueira para extintor pqs, c = 700 mm RESIL 6,60 330,00 

21 50 UN mangueira para extintor co2, c = 700 mm RESIL 18,00 900,00 

22 500 UN 
luminária de emergência, “padrão simples”, bivolt automático 
(127 / 220 v), com autonomia mínima de funcionamento de 2 

horas 
SEGURIMAX 29,00 14.500,00 

23 50 UN 
luminária de emergência, “padrão farolete”, faróis ajustáveis, 
bivolt automático (127 / 220 v), com autonomia mínima de 

funcionamento de 2 horas 
SEGURIMAX 95,00 4.750,00 

24 1.000 UN 
placa de sinalização para orientação e salvamento, pvc, 

fotoluminescente, uso interno / externo, escrita e simbologia 
variada (código cb/pmpr), nas dimensões 252 x 126 mm 

GRAFFART 7,00 7.000,00 

25 100 UN 
placa de sinalização para orientação e salvamento, pvc, 

fotoluminescente, uso interno / externo, escrita e simbologia 
variada (código cb/pmpr), nas dimensões 442 x 221 mm 

GRAFFART 7,00 700,00 

26 100 UN 
placa de sinalização para orientação e salvamento, pvc, 

fotoluminescente, uso interno / externo, escrita e simbologia 
variada (código cb/pmpr), nas dimensões 570 x 285 mm 

GRAFFART 7,00 700,00 

27 150 UN 

placa de sinalização para indicação de equipamento de 
combate a incêndio, pvc, fotoluminescente, uso interno / 

externo, escrita e simbologia variada (cb/pmpr), nas 
dimensões 179 x 179 mm 

GRAFFART 5,00 750,00 

28 250 UN 

placa de sinalização para indicação de equipamento de 
combate a incêndio, pvc, fotoluminescente, uso interno / 

externo, escrita e simbologia variada (cb/pmpr), nas 
dimensões 313 x 313 mm 

GRAFFART 7,00 1.750,00 

TOTAL GERAL DE R$ 102.305,00 

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

Prefeito 
 

 

 

 

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

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 155/2017, 
homologado em 13/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 70.236,50 (Setenta mil duzentos e trinta e seis 
reais e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais para sistemas de prevenção contra incêndio 
e pânico para utilização em edifícios públicos do Município de 
Cianorte-PR.  
Empresa: EXTINORTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 
EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

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

SEGURIMAX 30,00 150,00 

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

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

SEGURIMAX 30,00 150,00 

31 7 UN 

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

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

SEGURIMAX 30,00 210,00 

32 15 UN 

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

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

metálica e corrente para o rompimento do vidro 

SEGURIMAX 35,00 525,00 

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

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

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

35 4 UN 

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

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

bateria com flutuador automático 

ILUMAC 395,00 1.580,00 

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

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

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

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

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

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

43 5 UN 

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

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

rápido storz 

CM COUTO 356,00 1.780,00 

 

 

44 20 UN 

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

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

rápido storz 

CM COUTO 242,00 4.840,00 

45 10 UN 

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

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

leque até 120° 

SEGURIMAX 71,00 710,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57 7 UN 

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

na cor vermelha 

JSA 142,00 994,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acetinado 
SUVINIL 65,00 455,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

DKS 915,00 4.575,00 

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

Prefeito 



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1233- Terça-feira | 10/abr./2018                                                                                   | Pág. 5

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 364/2018-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 035/2018 da Secretaria Municipal de Saúde, de 
26/03/2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, a servidora pública municipal THAISE ROSSELI MO-
REIRA DANTAS, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO 
DE SAÚDE MENTAL, percebendo vencimento atribuído ao símbolo C – 11, da 
Tabela de Vencimentos do Município, a partir de 02 de abril de 2018.
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 05 de Abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 365/2018-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 021/2018, da Secretaria Municipal de Saúde, 
de 21/02/2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, a servidora pública municipal, DAIANE LUCIA BOR-
DINI BORNIOTTI, para desempenhar a função gratificada de SUPERVISÃO 
DE INSUMOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, da Secretaria Municipal 
de Saúde, percebendo gratificação correspondente ao símbolo GPE-11, da Lei 
Complementar nº 06/2017 de 21/03/2017, a partir de 02/04/2018.
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 09 de Abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

 
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 366/2018-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 020/2018, da Administração Distrital de Vidi-
gal, de 30/03/2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, MARCIO APARECIDO AUERBACH, para em substi-
tuição, exercer o cargo em comissão de ADMINISTRADOR DISTRITAL DE 
VIDIGAL, durante as férias do titular, no período de 02/04/2018 a 16/04/2018, 
percebendo vencimento atribuído ao símbolo C 12, da Tabela de Vencimentos 
do Município.
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 09 de Abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 367/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado nº 4988, de 05/04/2018,
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal, ELIADE BUE-
NO referente ao Contrato por Prazo Indeterminado, Regime C.L.T., no qual 
exerce o emprego público de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, da 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 05 de abril de 2018.
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 09 de Abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 006/2017 para credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, para 
futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) 
empresa(s):

- Clínica de Cirurgia e Videoendoscopia Cianorte S/S Ltda.
 
Prefeitura do Município de Cianorte, em 29 de março de 2018.

_______________________
Rodrigo Leonardi Pinto

Membro
_______________________

Natan Mustasso Scotini
Membro

_______________________
Aleks Sandro dos Santos

Membro

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 006/2017 para credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, para 
futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) 
empresa(s):

- Clínica Hiperbárica de Cicatrização Ltda.
 
Prefeitura do Município de Cianorte, em 29 de março de 2018.

_______________________
Rodrigo Leonardi Pinto

Membro
_______________________

Natan Mustasso Scotini
Membro

_______________________
Aleks Sandro dos Santos

Membro

Secretaria de Saúde

Secretaria de Finanças
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