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Gabinete do Prefeito
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2018

           Dá nova redação a Instrução Normativa nº 009/2013 de 27/Maio de 2013, 
publicado na Edição nº 707 de 30/Maio/2013 na Folha Regional de Cianorte 
(Órgão Oficial do Município), que passa a vigorar com a seguinte recomendação 
de Procedimentos para o Setor de Tributação.
           Art. 1º. Sem prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de Estrutura Or-
ganizacional do Município, o Sistema de Controle Interno recomenda ao Setor 
de Tributação adoção dos procedimentos constantes desta Instrução Normativa 
na prática de suas atividades:
•manter cadastro dos contribuintes atualizados;
•expedir em tempo hábil guia de lançamento, notificações, autos de infração e 
imposição de multas;
•executar a política tributária do Município, desenvolvendo os mecanismos de 
lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos previstos no código tributá-
rio municipal;
•promover a cobrança de todos os créditos tributários e fiscais devidos ao Mu-
nicípio;
•controlar a legalidade dos créditos tributários municipais;
•inscrever de forma legal a dívida ativa, os débitos objeto de notificação ou de 
imposição de multa que não tenham sido pagos em tempo hábil; 
•manter controle das cobranças administrativas;
•manter controle sobre o prazo prescricional e prazo decadencial;
•manter controle das operações de crédito (que geram contribuição de melho-
rias);
•emitir carnês e proceder o lançamento dos tributos municipais em observância 
aos prazos legais;
•informar regularmente o controle interno sobre o volume de débitos em fase 
de prescrição ou não;
•acompanhar os pagamentos e cancelamentos por meio de relatórios obtidos 
através do sistema tributário.
  Art. 2º. Recomenda-se ao responsável designado para exercer a Função Gratifi-
cada pela Unidade Seccional de Controle Interno, manter o Coordenador do Sis-
tema de Controle Interno informado de toda irregularidade e/ou movimentação 
verificada no departamento, mesmo que por amostragem, através de relatório 
bimestral.
 Art. 3º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
   Prefeitura Municipal de Cianorte, aos 13 dias do mês de Junho de 2018.

     ____________________________                                 __________________________
     Claudemir Romero Bongiorno                        Eduardo Fernandes
                    Prefeito                                  Coordenador Unidade Controle Interno

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 528/2018 - 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 M.P.L. ESTRUTURAS PARA EVENTOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Saul Guimarães da 
Costa, 305, Loteamento Santa Candida, CEP 86802-670, na cidade de Apucara-
na, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.888.592/0001-79.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 46/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para locação de Tendas e Fechamento para 
uso em eventos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 28.312,50 
(Vinte e oito mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 562/2018 - 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 Oftalmoclinica Cianorte S/S LTDA-EPP com sede na 
cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Piratininga,744, CEP 87.200-00, 
inscrita no CNPJ sob nº 80.909.237/0001-29.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 067/2018. 
OBJETO: Contratação da empresa Oftalmoclinica, credenciada através do Cha-
mamento Público nº 06/2017 para prestação pela contratada de serviços na área 
de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, exclusiva-
mente nas instalações da Contratada. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 156.000,00 
(Cento e cinquenta e seis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 meses, a contar a partir do dia 01/06/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 067/2018

Processo 205/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou o Oftalmoclinica Cianorte S/S LTDA-
-EPP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 80.909.237/0001-29, credenciada através do 
Chamamento Público nº 06/2017 para prestação pela contratada de serviços na 
área de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, exclu-
sivamente nas instalações da Contratada, no montante de R$ 156.000,00 (cento 
e cinquenta e seis mil reais), com prazo de execução de 12 meses e vigência 
de 14 meses, a contar do dia 01/06/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio 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 
38/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 65/2018, concernente à 
Aquisições de sofás de canto e cadeiras para utilização nas Escolas e Creche 
da SMEC.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: RP MOVEIS E PA-
PELARIA LTDA como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 
28.238,70 (Vinte e oito mil duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de maio 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 
46/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 76/2018, concernente a Con-
tratação de empresa para locação de Tendas e Fechamento para uso em eventos.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: M.P.L. ESTRUTURAS 
PARA EVENTOS LTDA como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de 
R$ 28.312,50 (Vinte e oito mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de maio 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 
087/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 130/2018, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais metalúrgicos e contratação 
de serviços para reparos em postes de iluminação pública, coberturas, portões, 
parques infantis, grades, entre outros.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: BELUCO META-
LURGICA LTDA - EPP como vencedora dos itens 2-3-4-6-7-9-10-11-13-14-
15-16-17-18-19-20-22-24-25-28-29-30-31-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-
44-45-47 no valor total de R$ 580.331,56 (quinhentos e oitenta mil trezentos 
e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), e a empresa INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA como vencedora dos itens 8-12-
26-32-33-46 no valor total de R$ 35.496,46 (trinta e cinco mil quatrocentos e 
noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Junho 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 

099/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 150/2018, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento de 
coffe-break, marmitas, refrigerantes e lanches para as diversas Secretarias do 
município de Cianorte II – A adjudicação do objeto da licitação para as empre-
sas: BERSANI & CRIZOL LTDA - ME como vencedora do item 02 no valor 
total de R$ 234.465,00 (Duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta 
e cinco reais), M M Lucas – ME como vencedora do item 01 no valor de R$ 
118.042,60 (cento e dezoito mil e quarenta e dois reais) e VRM Teixeira – Pani-
ficadora como vencedora dos itens 03 e 06 no valor de R$ 16.356,20 (Dezesseis 
mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de junho 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 
108/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 166/2018, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de serviços de locação de palco e 
tenda para realização de eventos do Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: TRIVILIN & SILVA 
LTDA – ME como vencedora dos itens 01,02 e 03 no valor total de R$ 41.700,00 
(QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

SÉTIMO TERMO ADITIVO
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 995/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA LA-
GUILO LTDA - EPP, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2016.
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:
CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Avenida Allan Kardec, 484, CEP 87.200-051, Zona 01, Município 
de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3629-2010, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 11.653.180/0001-27, neste ato representada pelo Sr. Rafael Domingos 
Laguilo, portador da Cédula de Identidade nº 6.830.669-8 SSP/PR e inscrito no 
CPF/MF nº 030.212.289-33, residente e domiciliado no Município de Cianorte/
Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e vi-
gência até 30/07/2018. 
Cláusula Segunda:
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, 30 de Maio de 2017.

         Rafael Domingos Laguilo                            Claudemir Romero Bongiorno
CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP                          Prefeito 
                        Contratada                                                    Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 41/2018 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 26/2018, homologado em 
16/03/2018.
Valor Homologado: R$ 79.053,00 (Setenta e nove mil cinquenta e três reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de vigilância presencial armada e desarmada para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 
Empresa: CLASSE A SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 600 H 

hora noturna de prestação de serviço de vigilância presencial armada, e 
desarmada para rondas, durante os dias da semana, para unidades da 

secretaria municipal de saúde que realizam atendimento ao público durante o 
turno acima citado, compreendendo os seguintes trabalhos: prevenção de 
ocorrência de riscos, segurança dos funcionários e usuários, proteção do 

patrimônio público durante o período em que o serviço será prestado. deve 
incluir todos os equipamentos, acessórios, uniformes e equipamentos de 

proteção individual necessários à prestação de serviços. 

R$ 25,81 R$ 
15.486,00 

2 800 H 

hora diurna de prestação de serviço de vigilância presencial armada, e  
desarmada para rondas, durante os finais de semana, recesso e feriados, para 

unidades da secretaria municipal de saúde que realizam atendimento ao 
público durante o turno acima citado, compreendendo os seguintes trabalhos: 

prevenção de ocorrência de riscos, segurança dos funcionários e usuários, 
proteção do patrimônio público durante o período em que o serviço será 
prestado. deve incluir todos os equipamentos, acessórios, uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessários à prestação de serviços. 

R$ 30,09 R$ 
24.072,00 

3 1.500 H 

hora noturna de prestação de serviço de vigilância presencial desarmada 
durante os dias de semana, finais de semana, recesso e feriados, para 

unidades da secretaria municipal de saúde que realizam atendimento ao 
público durante o turno acima citado, compreendendo os seguintes trabalhos: 

prevenção de ocorrência de riscos, segurança dos funcionários e usuários, 
proteção do patrimônio público durante o período em que o serviço será 
prestado. deve incluir todos os equipamentos, acessórios uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessários à prestação de serviços. 

R$ 26,33 R$ 
39.495,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 119/2018 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 108/2018, homologado em 
11/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 41.700,00 (QUARENTA E UM MIL E 
SETECENTOS REAIS). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de locação de 
palco e tenda para realização de eventos do Município de Cianorte. 
Empresa: TRIVILIN & SILVA LTDA - ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 15 

diária de locação de palco medindo 5x8 metros e altura mínima de 1,50 
metro (distância entre o chão e o piso do palco) e 4 metros (distância 

entre piso e cobertura), com: cobertura/fundo/lateral em lona ou 
material de qualidade superior, escada com chapas antiderrapante, 

corrimões e house mix - incluindo montagem e desmontagem 

1.500,00 22.500,00 

2 6 

diária de locação de palco medindo 10x7 metros e altura mínima de 1,50 
metro (distância entre o chão e o piso do palco) e 4 metros (distância 

entre piso e cobertura), com: cobertura/fundo/lateral em lona ou 
material de qualidade superior, escada com chapas antiderrapante, 

corrimões e house mix - incluindo montagem e desmontagem 

2.200,00 13.200,00 

3 6 diária de locação de tenda de treliça de alumínio com medida de 13x10m, 
altura mínima de 5 metros - incluindo montagem e desmontagem 1.000,00 6.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de Junho de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 372/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA AMAURI 
VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS, ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2017. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no 
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de 
Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e 
CONTRATADA: 
AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Vinte e um de Abril, 417, Parque 
Industrial IV, CEP 87.111-705, na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.210.069/0001-14, telefone (44) 3028-6766, 
Email: marcia@eletroluz.net ,neste ato representada por seu procurador, o Sr. 
Paulo Sérgio Cardoso, portador da Cédula de Identidade 5.725.054-2 SSP/PR 
e do CPF 017.933.529-41, residente e domiciliado em Maringá/PR. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Extensão de Rede de 
Baixa Tensão em vários trechos. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato o valor de R$ 
15.219,46 (quinze mil duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), 
referente à serviços não previstos anteriormente. O valor acumulado do 
contrato passa a ser R$ 77.619,46 (setenta e sete mil seiscentos e dezenove 
reais e quarenta e seis centavos). 
Cláusula Segunda: 
Dotação orçamentária:  

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

0704 15 451 0022 1 011 Obras e instalações 449051 3507 2953 

Cláusula Terceira: 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 372/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA AMAURI 
VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS, ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2017. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no 
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de 
Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e 
CONTRATADA: 
AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Vinte e um de Abril, 417, Parque 
Industrial IV, CEP 87.111-705, na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.210.069/0001-14, telefone (44) 3028-6766, 
Email: marcia@eletroluz.net ,neste ato representada por seu procurador, o Sr. 
Paulo Sérgio Cardoso, portador da Cédula de Identidade 5.725.054-2 SSP/PR 
e do CPF 017.933.529-41, residente e domiciliado em Maringá/PR. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Extensão de Rede de 
Baixa Tensão em vários trechos. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar ao contrato o valor de R$ 
15.219,46 (quinze mil duzentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), 
referente à serviços não previstos anteriormente. O valor acumulado do 
contrato passa a ser R$ 77.619,46 (setenta e sete mil seiscentos e dezenove 
reais e quarenta e seis centavos). 
Cláusula Segunda: 
Dotação orçamentária:  

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

0704 15 451 0022 1 011 Obras e instalações 449051 3507 2953 

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, 30 de maio de 2018. 

     Paulo Sérgio Cardoso                                Claudemir Romero Bongiorno 
AMAURI VICENTE DOS ANJOS – MATERIAIS ELÉTRICOS                         Prefeito 
             Contratada                                                               Contratante 
 
 

 Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 557/2018-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 sob nº 7659, de 22 de maio 
de 2018 e Parecer Jurídico nº 2.107/2016 de 09 de dezembro de 2016 e Instru-
ção Normativa nº 01/2018 de 28 de março de 2018, da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, LUCELIA APARECIDA 
DOS SANTOS SILVA, 03(três) meses de licença especial, referente ao quinqu-
ênio de 15/02/2006 a 14/02/2011, no período de 22/06/2018 a 19/09/2018, de 
acordo com o Artigo nº 145 da Lei nº 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 3.801/2012, de 20/03/2012.
Art. 2º- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 558/2018-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 sob nº 7794, de 24/05/2018, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal ELIZAMA MA-
RIA RODRIGUES HENRIQUE MARCHINI, do cargo de provimento efetivo 
de TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, da Se-
cretaria Municipal de Saúde, a partir de 17 de junho de 2018.
Art. 2º- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 559/2018-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 resultado do concurso público realizado em 06 de abril de 
2014, de acordo com o edital de Concurso Público nº. 001/2014, de 13 de feve-
reiro de 2014,
  RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em con-
curso público, ELIZAMA MARIA RODRIGUES HENRIQUE MARCHINI, 
para exercer o cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRO, do grupo ocupa-
cional de saúde, do regime estatutário da lei nº 1.267/90, de 11 de setembro de 
1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de 
Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau      G 70 da tabela de venci-
mentos do município, a partir do dia 18 de junho de 2018.
Art. 2º- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE- ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

 O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
TORNA PÚBLICO
I – A homologação do procedimento administrativo referente ao Processo de 
Licitação nº 021/2018 na modalidade Pregão Presencial sob nº 010/2018, tendo 
como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância 
desarmada para a Câmara Municipal de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: ALCATEIA SEGU-
RANÇA EIRELI-ME (CNPJ 18.836.419/0001-43) como vencedora do item nº 
01 (único), no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por hora, 
totalizando o valor de R$ 13.640,00 (treze mil, seiscentos e quarenta reais).

Cianorte, 13 de junho de 2018.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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