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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 113/2018

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, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviço de realização de espetáculo social abordando o 
tema “Erradicação do Trabalho Infantil”, realizado através do teatro e da lingua-
gem de circo, da música e da dança, através do programa  AEPETI. Credencia-
mento até 8h do dia 11 de Julho de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.
gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia 11 de Julho de 2018; 
início da sessão às 8h30min do dia 11 de Julho de 2018; oferecimento de lances 
a partir de 10h do dia 11 de Julho de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos 
de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 25 de Junho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 115/2018

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, 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 itens de acondicionamento e embalagem, materiais de higiene 
e limpeza para a Secretaria de Assistência Social. Credenciamento até 8h do dia 
11 de Julho de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimen-
to das propostas até 8h30min do dia 11 de Julho de 2018; início da sessão às 
8h30min do dia 11 de Julho de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h do 
dia 11 de Julho de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e de-
mais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.
pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-

tos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 
3619-6332. Cianorte, em 25 de Junho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 084/2018

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 9h do dia 10 
de Julho 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: Aquisição de um baú para transporte 
de carga seca a ser instalado sobre chassi de veículo Ford Cargo 815 pertencente 
ao Corpo de Bombeiros de Cianorte.
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 25 de Junho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 112/2018

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 10h30min do 
dia 10 de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de equipamentos de órtese e meios auxiliares para atendimento a pacientes 
assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
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.
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 503/2018 - 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 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Ney Braga, 440, Vila Franche-
lo, CEP 87160-000, na cidade de Mandaguaçu, estado do Paraná, telefone (44) 
3245-2026, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.654.231/0001-68.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 48/2018.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e produtos de copa e cozinha para 
as secretarias em geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 19.933,00 
(Dezenove mil novecentos e trinta e três reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 591/2018 - 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 CENTERMEDI – COMERCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Rodovia BR 480, 795, CEP 99.740-000, na cidade de Barão de Cotegipe, Estado 
do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 03.652.030/0001-70.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 19.944,00 
(dezenove mil novecentos e quarenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2018.

 Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 594/2018 - 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 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA-
DORA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José 
Fraron, 155, sala 01, CEP 85.503-320, na cidade de Pato Branco, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.386.283/0001-13.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 12.798,00 
(doze mil setecentos e noventa e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 595/2018 - 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 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodo-
via BR 480, 180, na cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, 
CEP 99740-000, inscrita no CNPJ sob nº 02.520.829/0001-40.  

FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 89.268,00 
(oitenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 602/2018 - 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 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAR-
MACÊUTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia 
Itapira-Lindóia, Km 14, Bairro Ponte Preta, na cidade de Itapira, Estado de São 
Paulo, CEP 13974-900, inscrita no CNPJ sob nº 44.734.671/0001-51.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 33.765,60 
(trinta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 609/2018 - 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 GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ezídio Baladelli, 374, Parque 
Industrial, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.207-048, telefone 
(44) 3629-1583, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.311.273/0001-19. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 208/2017.
OBJETO: Serviço de confecção de materiais gráficos para a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.612,20 (nove mil seiscentos e doze reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 610/2018 - 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 Vianmaq Equipamentos LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rodovia BR 277, Km 112,5 nº 1504, na cidade de 
campo Largo Estado do Paraná CEP 83607-105, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 01.631.022/0001-12.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 100/2018.
OBJETO: Aquisição de escavadeira Hidráulica para manutenção das estradas 
rurais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 390.000,00 
(trezentos e noventa mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 626/2018 - LCT-PMC

PARTES:
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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 TRIVILIN & SILVA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Manoel Francisco Rocha, 491, CEP 87.211-
604, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
08.316.525/0001-42. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 108/2018.
OBJETO: Contratação de serviços de locação de palco e tenda para realização 
de eventos do Município de Cianorte. .
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
16.100,00 (dezesseis mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Junho de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 627/2018 - 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 P.S. MIRAS – SOM - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Rua Nazaré ,109, CEP 87.210-080, telefone (44) 
9977-1310, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 03.796.065/0001-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 21/2018.
OBJETO: Contratação de Serviços de Som, Áudio e Telão para realização de 
eventos do município de Cianorte .
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
54.100,00 (cinquenta e quatro mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Junho de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 633/2018 - 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 VIAÇÃO GARCIA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida Celso Garcia Cid, 1.100, CEP 86.039-000, 
telefone (43) 3373-2131, na cidade de Londrina, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 78.586.674/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico Nº 33/2018.
OBJETO: Contratação de empresas de transporte rodoviário para fornecimento 
de bilhetes de passagens para doação através da Secretaria de Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 7.110,00 
(sete mil cento e dez reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 613/2018 - 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 A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida América, 1572, Conjunto 
Portal da América, CEP 87.205-100, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.643.905/0001-54.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 61/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais pedagógicos e artesanais para o Centro de 
Atenção Psicossocial  CAPS I, Centro de Atenção Psicossocial Infantil CAPSi, 
Setor de Psicologia da Atenção Básica e Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 9.510,01 
(nove mil quinhentos e dez reais e um centavo).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 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 
81/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 124/2018, concernente a 
Aquisição de mesas e cadeiras em polipropileno virgem para o Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV através do Fundo Estadual para 
a Infância e Adolescência - FIA/PR, Deliberação nº 62/2016 do CEDCA/PR.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: A Locadeira Locações 
LTDA como vencedora dos itens 01 e 02 no valor total de R$ R$ 11.616,50 
(Onze mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 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 
100/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 151/2018, concernente a 
Aquisição de escavadeira Hidráulica para manutenção das estradas rurais.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Vianmaq Equipamen-
tos LTDA como vencedora do lote único no valor total de R$ 390.000,00 (tre-
zentos e noventa mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 50/2018 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 24/2018, homologado em 
23/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 1.623,75 (Um mil seiscentos e vinte e três reais e 
setenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de reagente DPD para 
análise de cloro livre.  
Empresa: ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL 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 
Valor 
Total 

1 25 UN 

kit reagente dpd em pó  para analise de cloro livre apresentação 
com no mínimo para 100 testes, sendo necessário conter pá 

dosadora e manual de instrução. validade de 60 meses 
contados a partir da data de fabricação. 

QUIMAFLEX R$ 64,95 R$ 
1.623,75 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 51/2018 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 32/2018, homologado em 
26/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 10.794,00 (Dez mil setecentos e noventa e quatro 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais de Copa e 
Cozinha para Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: S.R. DUTRA. 
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$ 

1 600 Cx. filtro de papel para café, tamanho 103, com dupla costura 
lateral. caixa com 30 unidades. 

BRIGITTA/ 
ODEBRECHT 2,10 1.260,00 

5 120 Cx. 

copo descartável, capacidade para 50ml, cor transparente, 
caixa contendo 2.500 copos, em conformidade com a norma 
técnica abnt, nbr 14.865, produzido em 100% resina virgem, 

composição: poliestireno, embalado em caixa altamente 
resistente para armazenamento. caixa. 

COPOPLAST 28,00 3.360,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

6 60 UN 

garrafa térmica, de mesa, para uso e transporte na vertical, 
conservação térmica de líquidos quente e frio, sistema de 
bomba, jato forte e preciso, com alça acoplada a tampa, 

revestimento externo em polipropileno, ampola de vidro, 1,8 
litros de capacidade. unidade. 

MODENUTI 43,90 2.634,00 

7 48 UN 
dispenser para copo descartável de 200ml, em acrílico 
transparente, capacidade para 100 copos, acompanha 

parafuso e buchas para instalação. unidade. 
PANDOLFO 25,00 1.200,00 

8 48 UN 
dispenser para copo descartável de 50ml, em acrílico 

transparente, capacidade para 100 copos, acompanha 
parafuso e buchas para instalação. unidade. 

PANDOLFO 25,00 1.200,00 

10 20 UN caneca em alumínio, cabo reforçado, revestido em baquelite, 
com capacidade mínima de 3 litros. unidade. ARARAS 23,00 460,00 

11 20 UN caneca em alumínio, cabo reforçado, revestido em baquelite, 
com capacidade mínima de 5 litros. unidade. ARARAS 34,00 680,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 52/2018 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 32/2018, homologado em 
26/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 6.662,40 (Seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e 
quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais de Copa e 
Cozinha para Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 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$ 

2 960 Pct 

açúcar cristal, branco, de 1ª qualidade, pacote com 5kg, 
acondicionado em embalagem plástica, identificação de lote e 
validade na embalagem, prazo de validade correspondente a 

75% do prazo de fabricação. pacote.  

Cristalmar 6,94 6.662,40 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 53/2018 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 32/2018, homologado em 
26/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 60.518,00 (Sessenta mil quinhentos e dezoito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais de Copa e 
Cozinha para Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI. 
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 1.200 Cx. 
chá de erva mate queimado, caixa com 200g, identificação de lote 

e validade na embalagem, prazo de validade correspondente a 
75% do prazo de fabricação. caixa.  

D’mille 3,15 3.780,00 

4 600 Cx. 

copo descartável, capacidade para 180ml, cor transparente, 
caixa contendo 2.500 copos, em conformidade com a norma 
técnica abnt, nbr 14.865, produzido em 100% resina virgem, 

composição: poliestireno, embalado em caixa altamente 
resistente para armazenamento. caixa.  

Nossocopo 50,63 30.378,00 

9 200 UN 

dispenser para papel toalha interfolhado, para interfolha de 2 ou 
3 dobras, em material plástico de alta resistência na cor branca, 

com visualizador em acrílico transparente na base para 
visualização da quantidade de papel, medidas aproximadas de 
30x26x12cm (cxlxp), sistema de abertura por travas laterais 

acionados por pressão. unidade. 

Bell Plus 18,00 3.600,00 

12 4.000 Pct 

pacote com 1.000 folhas de papel toalha, cor branca, 
interfolhado, 2 dobras, produzido em celulose, no tamanho de 
22x20 cm, em embalagem resistente ao armazenamento, com 

marca impressa.  

Remapel 5,69 22.760,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 342/2017 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 Eletrônico sob nº 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 197.055,24 (Cento e noventa e sete mil cinquenta e 
cinco reais e vinte e quatro centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, esfigmomanômetro, entre outros equipamentos 
permanentes com recursos de propostas federais para as Unidades Básicas 
de Saúde.  
Empresa: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO 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 23 UN geladeira tipo doméstica, conforme Anexo VII. ELECTROLUX 
RFE39 1.118,18 25.718,14 

5 20 UN televisor de led 42 polegadas conforme Anexo VII. AOC  
LE42M1475 1.800,00 36.000,00 

9 15 UN bebedouro de pressão de coluna conforme Anexo 
VII. 

IBBL  
BAG40 539,00 8.085,00 

10 14 UN ar condicionado tipo split 36000 btu’s, quente e 
frio, conforme Anexo VII. ELGIN 5.389,18 75.448,52 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

16 24 UN ar condicionado tipo split 12000 btu’s conforme 
Anexo VII. ELGIN 1.468,18 35.236,32 

17 4 UN ar condicionado tipo split 7000 btu’s conforme 
Anexo VII. AGRATTO 1.068,18 4.272,72 

18 3 UN ar condicionado tipo split 30000 btu’s conforme 
Anexo VII. PHILCO 4.098,18 12.294,54 

   TOTAL DE R$ 197.055,24    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 343/2017 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 Eletrônico sob nº 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 41.205,00 (Quarenta e um mil duzentos e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, esfigmomanômetro, entre outros equipamentos 
permanentes com recursos de propostas federais para as Unidades Básicas 
de Saúde.  
Empresa: COMERCIAL SANTOS DUMONT 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$ 

2 47 UN mesa para impressora conforme Anexo VII. MARTINUCCI SPME 
MDP 15MM 111,00 5.217,00 

3 53 UN mesa de escritório.conforme Anexo VII MARTINUCCI  
SMPE MDP 245,00 12.985,00 

4 11 UN leitor código de barras conforme Anexo VII. MULTILASER  
GA 126 188,00 2.068,00 

11 1 UN tela projeção - tripé conforme Anexo VII. TES 1.80X1.80 488,00 488,00 

15 19 UN impressora monocromática laser led 30 paginas 
por minuto, conforme Anexo VII. BROTHER HL2320D 998,00 18.962,00 

26 15 UN cadeira em aço ferro pintado, conforme termo de 
referencia.  

MARTIFLEX NEW  
ISSO FIXA 99,00 1.485,00 

   TOTAL DE R$ 41.205,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 344/2017 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 Eletrônico sob nº 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 8.448,74 (Oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais 
e setenta e quatro centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, esfigmomanômetro, entre outros equipamentos 
permanentes com recursos de propostas federais para as Unidades Básicas 
de Saúde.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 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$ 

6 18 UN 
reanimador pulmonar manual 
tipo ambu infantil pediátrico 

conforme Anexo VII. 

FARMATEX LAKHANI MEDICARE 
PVT.LTD 

INDIA PEDIATRICO 80440960008 
121,80 2.192,40 

7 18 UN 
reanimador pulmonar manual 

tipo ambu adulto conforme Anexo 
VII. 

FARMATEX LAKHANI MEDICARE 
PVT.LTD 

INDIA ADULTO 80440960008 
121,80 2.192,40 

8 48 UN esfigmomanômetro adulto 
conforme Anexo VII. 

PREMIUM/WENZHOU KANGJU 
MEDICAL INSTRUMENTS CO.LTD-

CHINA/BR-20D ADULTO/ 80275310022 
58,00 2.784,00 

14 2 UN 
balança digital exclusiva para 

criança até 02 anos, capacidade 
até 15 kg, conforme Anexo VII. 

WELMY/ WELMY IND.COM. 
LTDA/109E/ISENTO DE REGISTRO NO 

M.S. 
560,50 1.121,00 

19 2 UN estetoscópio adulto conforme 
Anexo VII. 

PREMIUM/NINGBO SIFANG MEDICAL 
INSTRUMENTS CO.LTD.-

CHINA/SIMPLES 
ADULTO/80275310052 

15,47 30,94 

21 2 UN esfigmomanômetro infantil 
conforme Anexo VII. 

PREMIUM/WENZHOU KANGJU 
MEDICAL INSTRUMENTS CO.LTD-

CHINA/BR-20D INFANTIL/ 
80275310022 

64,00 128,00 

   TOTAL DE R$ 8.448,74    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 345/2017 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 Eletrônico sob nº 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, esfigmomanômetro, entre outros equipamentos 
permanentes com recursos de propostas federais para as Unidades Básicas 
de Saúde.  
Empresa: RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - EPP. 
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 Marca Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
12 30 UN unidade de processador conforme Anexo VII. DEUTEL 1.170,00 35.100,00 
13 30 UN monitor tamanho da tela: 18.5" conforme Anexo VII. PCTOP 380,00 11.400,00 
   TOTAL DE R$ 46.500,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 346/2017 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 Eletrônico sob nº 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, esfigmomanômetro, entre outros equipamentos 
permanentes com recursos de propostas federais para as Unidades Básicas 
de Saúde.  
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$ 

12 30 UN unidade de processador conforme Anexo VII. DEUTEL 1.170,00 35.100,00 
13 30 UN monitor tamanho da tela: 18.5" conforme Anexo VII. PCTOP 380,00 11.400,00 
   TOTAL DE R$ 46.500,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan  

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 347/2017 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 Eletrônico sob nº 219/2017, homologado em 
25/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 698,00 (Seiscentos e noventa e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, esfigmomanômetro, entre outros equipamentos 
permanentes com recursos de propostas federais para as Unidades Básicas 
de Saúde.  
Empresa: ZANZARINI E BUENO 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$ 

22 1 UN mesa de reunião redonda, conforme termo de referencia.  COMAC 276,00 276,00 
23 1 UN mesa de reunião oval, conforme termo de referencia. COMAC 422,00 422,00 
   TOTAL DE R$ 698,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de setembro de 2017. 
Alberto Nabhan 

Prefeito em exercício 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 348/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 386.200,00 (Trezentos e oitenta e seis mil e duzentos 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos 
alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO 
HOSPITALARES 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$ 

1 4.000 Lta 

alimento em pó, para nutrição oral ou enteral, para crianças a 
partir de 3 anos de idade, normocalórica 1.0 kcal/ml, 

carboidrato: mínimo 15% sacarose. acrescido de todas as 
vitaminas e minerais além de colina, carnitina e taurina. 
isento de glúten. pode conter apenas traços de lactose. 

apresentação: lata com no mínimo 400g. sem sabor 

FORTINI/ 
DANONE 48,90 195.600,00 

12 1.000 Lta 

fórmula infantil em pó, alimentação de lactentes desde o 
nascimento, hipoalergênica à base de proteína do soro do leite 
extensamente hidrolisada (80 a 90% peptídeos e 10 a 20% de 
aminoácidos livres), com adição de prebióticos, ácidos graxos 

de cadeia longa - lcpufas ( dha –docosahexaenóico e ara – 
araquidônico) e nucleotídeos.  sem sacarose, frutose e glúten.  

lata com no mínimo 400g. 

APTAMIL 
PEPTI/ 

DANONE 
64,30 64.300,00 

13 1.500 Lta 

fórmula infantil semi-elementar e hipoalergênica para 
lactentes de 0 a 12 meses, à base de proteína do soro 

extensamente hidrolisada, para crianças que apresentem 
diarréia crônica, ressecção intestinal extensa, desnutrição 

grave, alergia ao leite de vaca e/ou soja.  contém lcpufas, dha 
e ara, nucleotídeos. 100% proteína do soro do leite. 

apresentação: lata de 400grs. 

PREGOMIN 
PEPTI/ 

DANONE 
84,20 126.300,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 349/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 557.950,00 (Quinhentos e cinquenta e sete mil 
novecentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos 
alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA 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$ 

2 6.000 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para 
nutrição oral e/ou enteral, isento de sacarose,lactose, e 
glúten, fonte proteica com no mínimo 50% de proteína 
isolada de soja, distribuição calórica mínima de 14% de 

proteína, 28% de lipídeos, 55% de carboidratos, com 
sabor. lata com no mínimo 800g.  

TROPHIC 
BASIC 40,55 243.300,00 

5 16.000 Lta 

fórmula enteral polimérica, hipercalórica, normoprotéica, 
nutricionalmente completa, para pacientes em uso de 

nutrição enteral. fonte de carboidratos: 100% 
maltodextrina. proteína: mínimo 15%. lipídeos: mínimo 
de 30%. sem presença de edulcorante sucralose. isento 

de lactose, sacarose e glúten. frasco 1000 ml.  

TROPHIC 1.5 15,20 243.200,00 

14 400 Lta 

módulo de proteína para dieta oral ou enteral em pó. 
para uso adulto ou pediátrico. 100% caseinato de cálcio. 
fonte protéica de alto valor biológico. solúvel em água, 
apresentando excelente digestibilidade, odor e sabor 

neutro. usado em desnutrição protéica, infecção, sepse, 
pacientes queimados ou com câncer. sem sabor. lata com 

no mínimo 200gr.  

PROTEIN PT 54,00 21.600,00 

15 500 Lta módulo de fibra alimentar, para alimentação enteral com 
fibras solúveis e insolúveis. lata com no mínimo 350g.  ENTERFIBER 52,60 26.300,00 

16 3.000 Emb 

suplemento oral completo, especialmente desenvolvido 
para indivíduos submetidos à diálise. distribuição 

calórica: 14% à 18% proteína, carboidratos: isento de 
sacarose. isento de lactose, e glúten. embalagem de 200 à 

237 ml. sabor: baunilha ou chocolate.  

HD MAX 7,85 23.550,00 

   TOTAL DE R$ 557.950,00    
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 350/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 144.677,00 (Cento e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos alimentares para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A. 
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 2.500 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para nutrição oral 
e/ou enteral, normocalórico, normolipídico, normoproteíco, isento 

de proteína vegetal, lactose e gluten, com sabor. lata com no 
mínimo 400 gramas.  

NUTREN 
1.0 

NESTLE 
35,00 87.500,00 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 1.000 Lta 

fórmula infantil para intolerância à lactose. carboidratos (100% 
maltodextrina).isento de lactose. enriquecida com nucleotídeos e 

lcpufas, dha e ara, ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. 
apresentação: lata 400g.  

NAN 
NESTLE 17,96 17.960,00 

8 1.000 Lta 

fórmula infantil para alimentação de lactentes desde o 
nascimento com sintomas de regurgitação e/ou refluxo 

gastroesofágico. possui como agente espessante goma jataí ou 
amido pré gelatinizado de batata ou arroz. apresentação: lata de 

400g.  

NAN AR 
NESTLE 10,32 10.320,00 

10 900 Lta 
fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses. com adição de 

prebióticos0,4g/100ml à 0,8g/1oo ml, gos e fos. enriquecida com 
lcpufas, dha e ara. apresentação: lata 400g.  

NAN 
COMFOR 

2 
NESTLE 

10,43 9.387,00 

11 1.000 Lta 

fórmula infantil para pacientes pré-maturos e baixo peso, 
adicionado de dha e ara, fonte de proteína láctea, acrescido de 
vitaminas e minerais, isento de sacarose e glúten. lata com no 

mínimo 400g.  

PRE NAN 
NESTLE 19,51 19.510,00 

   TOTAL DE R$ 144.677,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 351/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 156.408,00 (Cento e cinquenta e seis mil quatrocentos 
e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos 
alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: NUTRIPORT COMERCIAL 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$ 

4 150 Lta 
espessante alimentar a base de amido de milho modificado 

instantâneo, goma xantana, tara e guar como agente 
espessante. lata acima de 250g.  

NUTILIS 
DANONE 56,00 8.400,00 

6 1.200 Lta 

fórmula infantil 100% hidrolisada em forma de aminoácidos 
adequada às necessidades de crianças desde o nascimento. 
indicações: síndrome do intestino curto e outros distúrbios 
absortivos moderados a graves, alergia alimentar (ao leite de 

vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas), com 
estado nutricional comprometido. não contém glúten. isenta 

de proteína láctea, lactose, galactose, frutose e sacarose. 
apresentação: lata de 400g.  

NEOCATE 
LCP 

SUPPORT 
115,00 138.000,00 

9 900 Lta 
fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 mese. com adição de 

prebióticos 0,4g/100ml à 0,8g/100ml de gos e fos. 
enriquecida com lcpufas, dha e ara. apresentação: lata 400g.  

APTAMIL 
PREMIUM 1 

DANONE 
11,12 10.008,00 

   TOTAL DE R$ 156.408,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 350/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 
28/09/2017.
Valor Homologado: R$ 144.677,00 (Cento e quarenta e quatro mil seiscentos e 
setenta e sete reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos alimentares 
para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
Empresa: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 349/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 557.950,00 (Quinhentos e cinquenta e sete mil 
novecentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos 
alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA 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$ 

2 6.000 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para 
nutrição oral e/ou enteral, isento de sacarose,lactose, e 
glúten, fonte proteica com no mínimo 50% de proteína 
isolada de soja, distribuição calórica mínima de 14% de 

proteína, 28% de lipídeos, 55% de carboidratos, com 
sabor. lata com no mínimo 800g.  

TROPHIC 
BASIC 40,55 243.300,00 

5 16.000 Lta 

fórmula enteral polimérica, hipercalórica, normoprotéica, 
nutricionalmente completa, para pacientes em uso de 

nutrição enteral. fonte de carboidratos: 100% 
maltodextrina. proteína: mínimo 15%. lipídeos: mínimo 
de 30%. sem presença de edulcorante sucralose. isento 

de lactose, sacarose e glúten. frasco 1000 ml.  

TROPHIC 1.5 15,20 243.200,00 

14 400 Lta 

módulo de proteína para dieta oral ou enteral em pó. 
para uso adulto ou pediátrico. 100% caseinato de cálcio. 
fonte protéica de alto valor biológico. solúvel em água, 
apresentando excelente digestibilidade, odor e sabor 

neutro. usado em desnutrição protéica, infecção, sepse, 
pacientes queimados ou com câncer. sem sabor. lata com 

no mínimo 200gr.  

PROTEIN PT 54,00 21.600,00 

15 500 Lta módulo de fibra alimentar, para alimentação enteral com 
fibras solúveis e insolúveis. lata com no mínimo 350g.  ENTERFIBER 52,60 26.300,00 

16 3.000 Emb 

suplemento oral completo, especialmente desenvolvido 
para indivíduos submetidos à diálise. distribuição 

calórica: 14% à 18% proteína, carboidratos: isento de 
sacarose. isento de lactose, e glúten. embalagem de 200 à 

237 ml. sabor: baunilha ou chocolate.  

HD MAX 7,85 23.550,00 

   TOTAL DE R$ 557.950,00    
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 350/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 144.677,00 (Cento e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos alimentares para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A. 
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 2.500 Lta 

alimento em pó, nutricionalmente completo,  para nutrição oral 
e/ou enteral, normocalórico, normolipídico, normoproteíco, isento 

de proteína vegetal, lactose e gluten, com sabor. lata com no 
mínimo 400 gramas.  

NUTREN 
1.0 

NESTLE 
35,00 87.500,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 1.000 Lta 

fórmula infantil para intolerância à lactose. carboidratos (100% 
maltodextrina).isento de lactose. enriquecida com nucleotídeos e 

lcpufas, dha e ara, ácido linoleico e ácido alfa-linolênico. 
apresentação: lata 400g.  

NAN 
NESTLE 17,96 17.960,00 

8 1.000 Lta 

fórmula infantil para alimentação de lactentes desde o 
nascimento com sintomas de regurgitação e/ou refluxo 

gastroesofágico. possui como agente espessante goma jataí ou 
amido pré gelatinizado de batata ou arroz. apresentação: lata de 

400g.  

NAN AR 
NESTLE 10,32 10.320,00 

10 900 Lta 
fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses. com adição de 

prebióticos0,4g/100ml à 0,8g/1oo ml, gos e fos. enriquecida com 
lcpufas, dha e ara. apresentação: lata 400g.  

NAN 
COMFOR 

2 
NESTLE 

10,43 9.387,00 

11 1.000 Lta 

fórmula infantil para pacientes pré-maturos e baixo peso, 
adicionado de dha e ara, fonte de proteína láctea, acrescido de 
vitaminas e minerais, isento de sacarose e glúten. lata com no 

mínimo 400g.  

PRE NAN 
NESTLE 19,51 19.510,00 

   TOTAL DE R$ 144.677,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 351/2017 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 Eletrônico sob nº 229/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 156.408,00 (Cento e cinquenta e seis mil quatrocentos 
e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de suplementos 
alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: NUTRIPORT COMERCIAL 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$ 

4 150 Lta 
espessante alimentar a base de amido de milho modificado 

instantâneo, goma xantana, tara e guar como agente 
espessante. lata acima de 250g.  

NUTILIS 
DANONE 56,00 8.400,00 

6 1.200 Lta 

fórmula infantil 100% hidrolisada em forma de aminoácidos 
adequada às necessidades de crianças desde o nascimento. 
indicações: síndrome do intestino curto e outros distúrbios 
absortivos moderados a graves, alergia alimentar (ao leite de 

vaca, à soja, a hidrolisados e a múltiplas proteínas), com 
estado nutricional comprometido. não contém glúten. isenta 

de proteína láctea, lactose, galactose, frutose e sacarose. 
apresentação: lata de 400g.  

NEOCATE 
LCP 

SUPPORT 
115,00 138.000,00 

9 900 Lta 
fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 mese. com adição de 

prebióticos 0,4g/100ml à 0,8g/100ml de gos e fos. 
enriquecida com lcpufas, dha e ara. apresentação: lata 400g.  

APTAMIL 
PREMIUM 1 

DANONE 
11,12 10.008,00 

   TOTAL DE R$ 156.408,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 352/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 12.620,00 (Doze mil seiscentos e vinte reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 40 UN 
cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, sem 

uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, preto, com 
capacidade mínima de impressão de 3.000 (três mil) páginas. 

BROTHER 117,50 4.700,00 

2 30 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, amarelo, 

com capacidade mínima de impressão de 1.500 (mil e 
quinhentas) páginas. 

BROTHER 88,00 2.640,00 

3 30 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, ciano, 

com capacidade mínima de impressão de 1.500 (mil e 
quinhentas) páginas. 

BROTHER 88,00 2.640,00 

4 30 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother modelo mfc j6935dw, magenta, 

com capacidade mínima de impressão de 1.500 (mil e 
quinhentas) páginas. 

BROTHER 88,00 2.640,00 

   TOTAL DE R$ 12.620,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 353/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 31.285,00 (Trinta e um mil duzentos e oitenta e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: A P FERRAREZE COMERCIO - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 UN 

cartucho de toner, original do fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother hl-l6402dw e l6902dw - tn3492 - 
com rendimento para 20.000 (vinte mil cópias) - com capacidade 
mínima de impressão de 20.000 (vinte mil) paginas, impressora 

em garantia.  

BROTHER 312,85 31.285,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 354/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: TECTONER - RECARGA DE TONER 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$ 

6 50 UN 
unidade cilindro para impressora brother hl-l6402dw e mfc-

l6902dw - dr3440 - com rendimento para 50.000 
(cinquenta mil cópias) - original (equipamento em garantia).  

BROTHER 
DR-3440 

391,00 19.500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 355/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 25.880,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e oitenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: W P DO BRASIL LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

5 100 UN 

cartucho de toner, original do fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother hl-l6402dw e l6902dw - tn3492 - 
com rendimento para 20.000 (vinte mil cópias) - com capacidade 
mínima de impressão de 20.000 (vinte mil) paginas, impressora 

em garantia.  

BROTHER 312,85 31.285,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 354/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: TECTONER - RECARGA DE TONER 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$ 

6 50 UN 
unidade cilindro para impressora brother hl-l6402dw e mfc-

l6902dw - dr3440 - com rendimento para 50.000 
(cinquenta mil cópias) - original (equipamento em garantia).  

BROTHER 
DR-3440 

391,00 19.500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 355/2017 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 245/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 25.880,00 (Vinte e cinco mil oitocentos e oitenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de toners e cartuchos para 
impressoras Brothers.  
Empresa: W P DO BRASIL 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$ 

7 40 UN 
unidade fusora para impressora brother hl-l6402dw e mfc-

l6902dw - d008am001 - com rendimento para 200.000 
(duzentas mil copias) - original (equipamento em garantia).  

BROTHER 647,00 25.880,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 356/2017 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 223/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 106.049,45 (Cento e seis mil quarenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras 
da Rodovia Pr. 323.  
Empresa: B A M DE SOUZA - 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$ 

1 195 UN refletores led 150w. HOLOFOTE 233,90 45.610,50 
2 2.080 Mt cabo 35mm 1 kv flex. MINASFLEX 9,99 20.779,20 
4 325 UN caixa de alvenaria 30 x 30. PADROEIRA 18,69 6.074,25 
5 3.250 Mt cabo pp 3x2,5 mm. MINASFLEX 2,39 7.767,50 
8 260 UN receptáculo e-40 louça. DECORLUX 4,00 1.040,00 

9 520 UN reatores vapor de sódio interno de 250w enrolamento 
em cobre. LUMER 47,65 24.778,00 

   Total de R$ 106.049,45    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 357/2017 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 223/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 11.954,80 (Onze mil novecentos e cinquenta e quatro 
reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras 
da Rodovia Pr. 323.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS 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$ 

3 2.080 Mt pv duto de 2 polegadas. CIMFLEX 2,00 4.160,00 
10 520 UN lâmpadas vapor de sódio 250w tubular.  AVANT 14,99 7.794,80 
   Total de R$ 11.954,80    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 358/2017 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 223/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.813,85 (Dois mil oitocentos e treze reais e oitenta e 
cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras 
da Rodovia Pr. 323.  
Empresa: VIOTO, ROCHA & 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$ 

6 195 UN haste de aterramento 5/8x244. JLOBATO 11,74 2.289,30 
7 195 UN grampo para aterramento. BETEL 2,69 524,55 
   Total de R$ 2.813,85    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 359/2017 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 246/2017, homologado em 
28/09/2017. 
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Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras 
da Rodovia Pr. 323.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS 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$ 

3 2.080 Mt pv duto de 2 polegadas. CIMFLEX 2,00 4.160,00 
10 520 UN lâmpadas vapor de sódio 250w tubular.  AVANT 14,99 7.794,80 
   Total de R$ 11.954,80    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 358/2017 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 223/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.813,85 (Dois mil oitocentos e treze reais e oitenta e 
cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e Beiras 
da Rodovia Pr. 323.  
Empresa: VIOTO, ROCHA & 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$ 

6 195 UN haste de aterramento 5/8x244. JLOBATO 11,74 2.289,30 
7 195 UN grampo para aterramento. BETEL 2,69 524,55 
   Total de R$ 2.813,85    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 359/2017 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 246/2017, homologado em 
28/09/2017. 
Valor Homologado: R$ 59.948,55 (Cinquenta e nove mil novecentos e 
quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de peças de reposição e 
prestação de serviços para manutenção em eletrodomésticos e ar 
condicionados de locais administrados pela SMEC.  
Empresa: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO 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 16 UN atuador do freio para lavadora de roupas BRASTEMP 63,69 1.019,04 
2 16 UN banda de freio para lavadora de roupas BRASTEMP 9,50 152,00 
3 33 UN borracha p/ refrigerador. CONSUL 78,40 2.587,20 

4 27 UN bucha do cabo de energia para ferro de passar roupas 
black e decker 

BLACK E 
DECKER 4,90 132,30 

5 11 UN cabo com varistor para centrífuga de roupa arno ARNO 14,70 161,70 
6 11 UN cabo com varistor para centrífuga de roupa muller MUELLER 14,70 161,70 

7 22 UN cabo de energia original para extrator de sucos 
industrial CABO FLEX 11,76 258,72 

8 22 UN cabo de energia original para ferro de passar roupas 
black e decker CABO FLEX 14,70 323,40 

9 22 UN cabo de energia original para liquidificador industrial CABO FLEX 11,76 258,72 
10 22 UN cabo de energia para bebedouro refrigerado latina CABO FLEX 11,76 258,72 
11 11 UN cabo de ligação para centrífuga de roupa arno ARNO 14,70 161,70 
12 11 UN cabo de ligação para centrífuga de roupa muller MUELLER 14,70 161,70 
13 22 UN capacitor para ar condicionado 70 uf. EOS 56,07 1.233,54 
14 11 UN carga gás p/ ar condicionado. DUPONT 135,00 1.485,00 
15 11 UN cargas de gás p/ refrigerador industrial. DUPONT 220,00 2.420,00 
16 5 UN compressor ½ polegada p/ refrigerador comercial. EMBRACO 520,00 2.600,00 
17 16 UN controle eletrônico para lavadora de roupas BRASTEMP 90,00 1.440,00 
18 16 UN correia para lavadora de roupas CONSUL 24,49 391,84 
19 22 UN coxim original para centrífuga de roupa arno ARNO 3,42 75,24 
20 22 UN coxim original para centrífuga de roupa muller MUELLER 3,43 75,46 
21 16 UN eixo do agitador para lavadora de roupas ALADO 31,80 508,80 
22 22 UN filtro de gás p/ refrigerador e freezer. ATENAS 14,70 323,40 
23 27 UN filtros para bebedouros de água industrial. ZUFER 47,04 1.270,08 
24 11 UN haste para centrífuca de roupa arno ARNO 7,84 86,24 
25 11 UN haste para centrífuca de roupa muller MUELLER 8,82 97,02 

26 22 UN jogo de engrenagens, com duas peças, para ferro de 
passar roupas black e decker 

BLACK E 
DECKER 4,90 107,80 

27 16 UN jogo de cames para lavadora de roupas BRATEMP 16,00 256,00 
28 44 UN lã de vidro, com limpeza geral, para fogão a gás 4 bocas REFRITHOR 28,00 1.232,00 
29 44 UN lã de vidro, com limpeza geral, para fogão a gás 6 bocas REFRITHOR 27,00 1.188,00 
30 22 UN mangueira de entrada de água para lavadora de roupas CONSUL 17,64 388,08 
31 27 UN mangueira nitrada (aço) para fogão a gás BRASTEMP 19,60 529,20 

32 22 SVÇ mão de obra para manutenção e higienização de ar 
condicionado 12.000 btus. REFRITHOR 70,56 1.552,32 

33 22 SVÇ mão de obra para manutenção e higienização de ar 
condicionado 9.000 btus. REFRITHOR 115,00 2.530,00 

34 38 SVÇ mão de obra para manutenção e higienização de 
bebedouro industrial. REFRITHOR 66,63 2.531,94 

35 22 SVÇ 
mão-de-obra com troca de peças simples para conserto 

de lavadoura de roupas consul, lb mondial e lb 
eletrônica 

REFRITHOR 55,00 1.210,00 

36 66 SVÇ mão-de-obra para conserto de caixa de inox de 
bebedouro industrial 100 litros REFRITHOR 90,00 5.940,00 

37 55 SVÇ mão-de-obra para conserto de extrator de sucos arno, 
walita ou britânia REFRITHOR 24,50 1.347,50 

38 27 SVÇ mão-de-obra para conserto de ferro de passar roupa 
black e decker REFRITHOR 17,64 476,28 

39 77 SVÇ mão-de-obra para conserto de liquidificador ou batedeira 
arno, walita ou britânia REFRITHOR 19,60 1.509,20 

40 88 SVÇ mão-de-obra para conserto em bebedouro refrigerado 
latina REFRITHOR 29,40 2.587,20 

41 88 SVÇ mão-de-obra para regulagem de chamas e limpeza de 
injetores em fogão a gás REFRITHOR 49,00 4.312,00 

42 22 SVÇ mão-de-obra para revisão geral em lavadoura de roupas 
consul, lb mondial e lb eletrônica REFRITHOR 98,00 2.156,00 

43 33 SVÇ mão-de-obra para troca de peças em centrífuca arno e 
muller REFRITHOR 44,10 1.455,30 

44 27 UN metros de mangueira plástica para fogão a gás TUBO GAS 9,97 269,19 
45 22 UN piquitel p45 para botijão de gás. LIQUIGAS 41,16 905,52 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

46 16 UN placa eletrônica para lavadora de roupas ELECTROLUX 180,00 2.880,00 
47 22 UN rebobinamento de motor de extrator de suco industrial. REFRITHOR 47,04 1.034,88 
48 22 UN rebobinamento de motor de liquidificador industrial. REFRITHOR 45,00 990,00 
49 16 UN retentor do tanque para lavadora de roupas ELECTROLUX 14,00 224,00 
50 16 UN rolamento da base para lavadora de roupas ELECTROLUX 16,00 256,00 
51 11 UN sapata de freio para centrífuga de roupa arno ARNO 14,60 160,60 
52 11 UN sapata de freio para centrífuga de roupa muller MUELLER 15,58 171,38 
53 11 UN tampa para centrífuga de roupa arno ARNO 18,62 204,82 
54 11 UN tampa para centrífuga de roupa muller MUELLER 16,66 183,26 
55 11 UN termostato p/ freezer. ROBERTOLY 50,00 550,00 
56 22 UN termostato para bebedouro refrigerado latina ROBERTOLY 39,20 862,40 
57 16 UN tirantes para lavadora de roupa BRASTEMP 3,92 62,72 
58 22 UN torneira para bebedouro refrigerado latina ATENAS 22,54 495,88 
59 16 UN tubo de centrifugação para lavadora de roupas ALADO 36,36 581,76 
60 33 UN válvula de pressão para fogão industrial JACKVAL 19,60 646,80 
61 11 UN válvulas p/ central de gás. JACKVAL 47,00 517,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de setembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 585/2018-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 8583, de 11/06/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SILVIA REGINA NANI, 
03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 10/06/2013 a 
09/06/2018, no período de 02/07/2018 a 29/09/2018, de acordo com o Artigo n. 
º 145 da Lei n. º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei 
n. º 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 25 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 586/2018-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 8419, de 07/06/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, ao servidor público municipal CLAUDIO DE FREITAS, 
03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 14/02/2005 a 
13/02/2010, no período de 03/07/2018 a 30/09/2018, de acordo com o Artigo n. 
º 145 da Lei n. º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei 
n. º 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 25 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

  Secretaria de Finanças
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AUTO DE INFRAÇÃO DE DEMOLIÇÃO Nº 069/2018 
PROPRIETÁRIO: JONAS MARTINS DE SOUZA - ESPOLIO 

LOCALIZAÇÃO: Z: 07   Q: 28  D: 03 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 267/2018 

PROPRIETÁRIO: LEONEL DE ALMEIDA COUTO 
LOCALIZAÇÃO: Z: 66   Q: 23  D: 19 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 268/2018 

PROPRIETÁRIO: EDVALDO FRANCISCO DA SILVA 
LOCALIZAÇÃO: Z: 66   Q: 23  D: 18 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 269/2018 

PROPRIETÁRIO: OKADA EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA. 
LOCALIZAÇÃO: Z: 107   Q: 02  D: 08 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 270/2018 
PROPRIETÁRIO: ANDREIA APARECIDA FIRME 

LOCALIZAÇÃO: Z: 66   Q: 30  D: 13 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 272/2018 

PROPRIETÁRIO: JOSE RICARDO RODRIGUES 
LOCALIZAÇÃO: Z: 66   Q: 27  D: 04 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 273/2018 

PROPRIETÁRIO: DIEGO NOVAIS DE MELO 
LOCALIZAÇÃO: Z: 64   Q: 10  D: 03 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 274/2018 

PROPRIETÁRIO: ERIVALDO SILVA DA COSTA 
LOCALIZAÇÃO: Z: 46   Q: 04  D: 02 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 275/2018 
PROPRIETÁRIO: PAULO GARCIA 

LOCALIZAÇÃO: Z: 94   Q: 01  D: 09 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

AGENTE FISCAL: Jorge/Leandro em 25/06/2018 
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D E C R E T O  Nº 083/18
 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$ 156.000,00 (cento e cinqüenta e seis mil reais), para reforço das seguintes 
dotações do orçamento vigente:
03.01.2884600000.001. Sentenças Judiciais
3.3.90.91 Sentenças Judiciais (Fonte 000)......................................R$30.000,00
05.05.0412900042.019. Manutenção da Divisão de Receitas Diversas
3.3.90.14 Diárias – Pessoal Civil (Fonte 000)...................................R$1.000,00
05.09.04124.00042.023. Manutenção da Divisão de Patrimônio Público
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Fonte 000)...................
..........................................................................................................R$15.000,00
07.03.0412200042.042. Manutenção da Divisão de Habitação e Urbanismo
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 3000)..............
..........................................................................................................R$75.000,00
13.01.0824400192.098. Manutenção da Gestão do SUAS
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000).....................................R$5.000,00
13.02.0824400192.110. Programa Aluguel Solidário
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (Fonte 000)................
............................................................................................................R$4.000,00
14.04.2054100202.010. Administração do Canil Municipal
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)..............
..........................................................................................................R$26.000,00
 Total..............................................................................R$156.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes de:
I.Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, 
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, na seguinte fonte: 
000 Recursos Ordinários Livres........................................................R$75.000,00
 Subtotal...........................................................................R$75.000,00
II. Cancelamento parcial, conforme disposto no Art.43, § 1º, III da Lei nº 
4.320/64, das seguintes dotações:  
05.02.0412400042.015. Manutenção da Divisão de Contabilidade
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)..............
.........................................................................................................R$ 52.000,00
13.02.0824400192.113. Programa Teto Solidário
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita (Fonte 000).................
............................................................................................................R$9.000,00
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)..............................R$20.000,00
 Subtotal...........................................................................R$81.000,00
  Total............................................................R$156.000,00
 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 25 de junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
D E C R E T O  Nº 084/18

 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$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), para reforço da seguinte dotação do orça-
mento vigente:
01.001.0927200302.002. Encargos com Inativos e Pensionistas
3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma dos Mili-
tares (Fonte 3551).......................................................................R$1.000.000,00
 Total...........................................................................R$1.000.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes de:
I.Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, 
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, na seguinte fonte: 
551  Compensação entre Regimes Previdenciários.......................R$1.000.000,00
  Total........................................................R$1.000.000,00
 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 25 de junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 91/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a necessidade do Município de Cianorte buscar a solução 
menos onerosa e mais eficiente ao interesse público;
CONSIDERANDO, ainda, o contido nos Memorandos 106/2018 – SMDU e 
363/2018 – SMDU, ambos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano;
CONSIDERANDO, outrossim, os Memorandos 145/2018 e 154/2018 firmados 
pelo senhor Procurador Jurídico do Município de Cianorte;
CONSIDERANDO, igualmente, a necessidade de apuração da real situação fá-
tica apresentada pelo Loteamento Belas Artes, aprovado pelo Decreto Munici-
pal nº 207/2013, de propriedade da empresa C.M.A Loteadora e Incorporadora 
Ltda.;
CONSIDERANDO, finalmente, a oportunização da ampla defesa e do contra-
ditório à referida empresa quanto à documentação anexada aos citados expe-
dientes supra indicados, uma vez que o processo administrativo previsto nesta 
Portaria servirá de base à eventual propositura de ação judicial;
RESOLVE
 Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo para 
apurar a eventual prática de atos contrários ao interesse público supostamente 
cometidos pela empresa C.M.A Loteadora e Incorporadora Ltda. no tocante à 
implementação do Loteamento denominado “Residencial Belas Artes”, aprova-
do pelo Decreto Municipal nº 207/2013.
 Parágrafo único. O Processo Administrativo deverá estar concluído 
no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.
 
 Art. 2º. Designar para promover o Processo Administrativo, a Co-
missão composta pelos seguintes servidores:
 CLARISSA LIGIA PARANZINI LAGO.
 NELSON MAGRON JUNIOR.
 GUILHERME COMAR SCHULZ.
 ALLAN DAMASCENO MARCHINI.
 REGINALDO EPIFÂNIO DE SOUZA.
§1º. Deverá presidir a Comissão o membro Clarissa Ligia Paranzini Lago.
§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. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 92/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a Portaria nº 69/2018;
Considerando o ofício 81/2018 enviado pela Fundação Hospitalar de Saúde;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear como representante da fundação Hospitalar de Saúde na Comis-
são de Avaliação e Acompanhamento dos Contratos e Instituições Hospitalares 
e dos Planos Operativos Anuais 2018 o Sr. Werikson Pereira da Silva em substi-
tuição ao Sr. Marcio Murari.
Parágrafo único. O representante nomeado no caput deste artigo deverá comple-
tar o período de seu antecessor, nos termos da Portaria nº 69/2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de junho de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 90/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a Portaria nº 76/2017;
Considerando o ofício 13/2018 enviado pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social;
R E S O L V E
Art. 1º. Nomear como membro titular do Conselho Municipal de Assistência 
Social a Sra. Milene de Almeida Romagnoli, em substituição a Sra. Maria Zelia 
Ferreira Pietraroia.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 76/2017.
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Art. 2º. Nomear como membro suplente do Conselho Municipal de Assistência 
Social a Sra. Maria Zelia Ferreira Pietraroia, em substituição a Sra. Milene de 
Almeida Romagnoli.
Parágrafo único. A conselheira nomeada no caput deste artigo deverá completar 
o período de sua antecessora, nos termos da Portaria nº 76/2017.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos jurídicos à data de 11 junho de 2018.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de junho de 2018.
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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1 INTRODUÇÃO 

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 
2010, alterada pela Resolução CMN n° 4.392, de 19 de dezembro de 2014 e pela Resolução CMN n° 
4.604, de 19 de outubro de 2017, doravante denominada simplesmente “Resolução CMN nº 
3.922/2010”, o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva da Caixa de aposentadorias e 
pensões dos servidores públicos do município de Cianorte - CAPSECI, apresenta sua Política de 
Investimentos para o exercício de 2018, aprovada por seu órgão superior competente. 

A elaboração da Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e 
norteia todos os processos de tomada de decisões relativo aos investimentos dos Regimes Próprios 
de Previdência Social – RPPS, empregada como instrumento necessário para garantir a consistência 
da gestão dos recursos em busca do equilíbrio econômico-financeiro. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em 
critérios técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se 
trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, 
ou seja, o equilíbrio entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais 
(ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial. 
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2 OBJETIVO 

A Política de Investimentos da Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do 
município de Cianorte - CAPSECI tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos 
recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a 
meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, 
tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, 
liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. 

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução 
das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em 
instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no 
exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos 
com adequada relação risco X retorno. 

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário econômico, a 
política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada 
alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos 
requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

Os responsáveis pela gestão da Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do 
município de Cianorte - CAPSECI têm como objetividade a contínua busca pela ciência do 
conhecimento técnico, exercendo suas atividades com boa fé, legalidade e diligência; zelando pelos 
elevados padrões éticos, adotando as melhores práticas que visem garantir o cumprimento de suas 
obrigações. 
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3 CENÁRIO ECONÔMICO 2017 

3.1 INTERNACIONAL 

Conforme a agência Eurostat, as vendas no varejo na zona do euro tiveram alta de 0,1% em fevereiro 
perante janeiro, quando se previa um avanço de 0,5%. Já em março, de acordo com a IHS Markit, as 
empresas da região encerraram o primeiro trimestre do ano com a expansão mais fraca desde o 
início de 2017, foi o que apontou o PMI Composto. 

Já a taxa de desemprego em fevereiro, também conforme a Eurostat caiu para 8,5%, depois de ter 
registrado 8,6% no mês anterior. É o menor nível desde dezembro de 2008. 

A taxa básica de juros, por sua vez, foi mantida em 0% ao ano pelo BCE, em sua reunião no início de 
março, quando também, em comunicado foi reiterada sua disposição de continuar comprando títulos 
de dívida, tendo sido, porém, retirada a sua intenção de aumentar o volume de compras, se 
necessário.  

Conforme a terceira revisão do Departamento de Comércio, o PIB americano no quarto trimestre de 
2017 subiu à taxa anual de 2,9% e não 2,5%. Assim, a economia dos EUA cresceu 2,6% em todo o 
ano, com os gastos dos consumidores subindo 4% no último trimestre, o ritmo mais forte desde o 
quarto trimestre de 2014. 

Quanto ao mercado de trabalho, a criação de vagas de trabalho não agrícola em março desacelerou 
para 103 mil novos postos, quando a expectativa era de 175 mil. A taxa de desemprego, que era de 
4,1% em fevereiro, permaneceu nesse patamar pelo sexto mês consecutivo. Já os salários subiram 
0,3% em relação ao mês anterior, acumulando alta de 2,7% em um ano. 

Em relação à taxa básica de juros, na segunda reunião neste ano o FED decidiu eleva-la de 1,25% e 
1,5%, para 1,5% e 1,75% ao ano. Foi a primeira reunião sob o comando de Jerome Powell. 

Na China, são aguardados os dados de março, mas espera-se que a segunda maior economia do 
mundo tenha desacelerado ligeiramente a sua atividade econômica nos primeiros meses do ano, 
agravada pela guerra comercial que se instalou com os americanos. Economistas já esperam uma 
evolução do PIB de 6,5% neste ano, depois de ter crescido 6,9% em 2017. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que tinham 
rendimento de 2,87% a.a. no final de fevereiro, terminaram março com um rendimento de 2,74% a.a., 
ao passo que os emitidos pelo governo britânico rendiam 1,34% a.a. Os emitidos pelo governo 
alemão, por sua vez, fecharam o mês de março com rendimento de 0,49%. Paralelamente, no mês, o 
dólar se desvalorizou 1,06% perante o euro e 0,37% perante o yen, por exemplo.  

Já as bolsas internacionais tiveram em março novamente um mês de quedas generalizadas. 
Enquanto a bolsa alemã (Dax) recuou 2,73% no mês, a inglesa caiu (FTSE 100) 2,42%, a do Japão 
(Nikkey 225) 2,78%, e a americana (S&P 500) 2,69%. 

No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent subiu no mês de fevereiro 6,83%.  

3.2 NACIONAL 

Conforme o Banco Central, a economia brasileira iniciou o ano com uma contração de 0,56%, em 
comparação com o mês anterior. As expectativas, porém, apontavam uma queda de 0,8% do IBC-Br. 
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Já a taxa de desemprego, que era de 12,2% no trimestre encerrado em janeiro, avançou para 12,6% 
no trimestre encerrado em fevereiro, com 13,1 milhões de pessoas sem trabalho. O rendimento médio 
real do trabalhador foi de R$ 2.186,00 no final do trimestre. 

Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 17,4 
bilhões em fevereiro. Em doze meses o déficit primário foi de R$ 94,3 bilhões.  

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 390,3 bilhões (5,91% do PIB) e o 
déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 484,6 bilhões (7,34% do PIB) no mesmo 
período.  

A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) alcançou em 
dezembro R$ 4,95 trilhões (75,1% do PIB).   

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu em março 0,09%, depois da alta de 0,32% 
em fevereiro. Foi a menor taxa para um mês de março desde o Plano Real em 1994. Em doze meses, 
a alta acumulada foi de 2,68%, indo ainda mais abaixo do piso da meta que é 3%. 

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,07% em março e acumulou alta de 
1,56% em doze meses. Na reunião realizada no final de março, o Copom, por unanimidade, decidiu 
reduzir a taxa Selic de 6,75% para 6,50% aa, a décima segunda redução da taxa seguida. Na ata da 
reunião, o comitê sinalizou a probabilidade de um novo corte em maio e o fim do ciclo de redução da 
taxa Selic. 

A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de março cotada em R$ 
3,3238, com uma valorização de 2,43% no mês.  

Em fevereiro, as transações correntes, apresentaram superávit de US$ 283 milhões, acumulando em 
doze meses saldo negativo de US$ 7,8 bilhões.  

Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US$ 4,7 bilhões 
em fevereiro e as reservas internacionais terminaram o mês em US$ 377 bilhões.  

A Balança Comercial, por sua vez, teve em março de 2018 um superávit de US$ 6,28 bilhões, o 
segundo melhor resultado para o mês da série histórica. No trimestre, o superávit comercial somou 
US$ 13,95 bilhões. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para 
os RPPS, o melhor desempenho no mês de março acabou sendo o do IMA-B 5 com alta de 1,62%, 
seguido do IDkA 2A (IPCA) com alta de 1,59% e do IRF-M1+ com alta de 1,57%. 

Para o Ibovespa, a variação no mês foi de 0,01%, acumulando no ano alta de 11,73% e em doze 
meses de 30,80%. O índice encerrou março em 85.366 pontos. 
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3.3 PERSPECTIVAS 

3.3.1 INTERNACIONAL 

Mesmo com o FED tendo por enquanto descartado mais que três aumentos na taxa básica de juros 
neste ano, as atenções do mercado internacional continuaram nos EUA por conta do ato que 
estabeleceu tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio importados pelos americanos. 
Embora alguns países tenham sido poupados da medida, inclusive o Brasil, o alvo principal, a China 
retaliou taxando diversos produtos americanos. Em resposta ao presidente americano, o chinês se 
comprometeu com maior abertura econômica, num momento em que o governo Trump toma medidas 
cada vez mais protecionistas. Como essa guerra afetará o crescimento econômico mundial e os 
mercados financeiros é que iremos ver. 

3.3.2 NACIONAL 

No mercado local, depois do IPCA bastante baixo como o de março, segue altamente discrepante a 
diferença entre a taxa de juros que remunera o poupador e aquela que penaliza o tomador. Como 
sinalizou o BC uma nova redução de 0,25 p.p poderá ocorrer na próxima reunião do Copom em maio. 
Depois, a evolução das contas públicas por um lado e o cenário eleitoral, altamente incerto, por outro 
é que deverão dar o tom dos mercados. Volatilidade à frente. 

3.4 EXPECTATIVAS DE MERCADO 

 
         Fonte: Relatório Focus do Banco Central do Brasil_2018.04_10 

  

Índices (Mediana Agregado) 2018 2019
IPCA (%) 3,53 4,09
IGP-DI (%) 4,44 4,26
IGP-M (%) 4,53 4,30
IPC-Fipe (%) 3,19 4,06
Taxa de Câmbio (R$/US$) 3,29 3,35
Meta Taxa Selic (%a.a.) 6,34 7,18
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 55,00 57,20
PIB (% do crescimento) 2,80 3,00
Produção Industrial (% do crescimento) 4,29 3,50
Balança Comercial (US$ Bilhões) 55,00 45,83
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4 ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os limites 
estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010. Limites 
estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e de perspectivas futuras, com as 
hipóteses razoáveis de realização no curto e médio prazo, conforme descrito abaixo: 

Alocação Estratégica para o exercício de 2018 

   

Estratégia de Alocação - Política de 
Investimento de 2018 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

Resolução 
CMN % 

Limite 
Inferior 

(%) 
Estratégia 
Alvo (%) 

Limite 
Superior 

(%) 

Renda 
Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 25,00% 100,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c" 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Operações compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 60,00% 2,00% 10,00% 60,00% 

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea “b” 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 40,00% 5,00% 10,00% 40,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b” 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a" 15,00% 0,00% 15,00% 15,00% 

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b" 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c" 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 22,00% 70,00% 230,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a" 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, "a" 20,00% 0,00% 10,00% 15,00% 

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 200% 10,00% 10,00% 

FI em Participações - Art. 8º, IV, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 2,00% 30,00% 45,00% 

 
Total Geral 690,00% 24,00% 100,00% 275,00% 
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A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário 
macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do 
fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit. 

Alocação Estratégica para os próximos cinco anos 

   

Estratégia de Alocação - para os 
próximos cinco exercícios 

Segmento Tipo de Ativo 
Limite da 

Resolução 
CMN % 

Limite Inferior 
(%) 

Limite Superior 
(%) 

Renda 
Fixa 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados em 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100,00% 15,00% 100,00% 

FI Referenciados em Índice de Renda Fixa, 100% títulos TN - Art. 7°, I "c" 100,00% 0,00% 0,00% 

Operações compromissadas em títulos TN - Art. 7º, II 5,00% 0,00% 0,00% 

FI Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea “a” 60,00% 2,00% 60,00% 

FI de Índices Referenciado RF- Art. 7º, III, Alínea “b” 60,00% 0,00% 0,00% 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “a” 40,00% 5,00% 40,00% 

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, IV, Alínea “b” 40,00% 0,00% 0,00% 

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea “b” 20,00% 0,00% 0,00% 

Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a" 15,00% 0,00% 15,00% 

Depósito em Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b" 15,00% 0,00% 0,00% 

FI em Direitos Creditórios - sênior Art. 7º, VII, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 

FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c" 5,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 570,00% 22,00% 230,00% 

Renda 
Variável 

FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I, "a" 30,00% 0,00% 10,00% 

FI de Índices Referenciados em Renda Variável- Art. 8º, I, "b" 30,00% 0,00% 0,00% 

FI em Ações - Art. 8º, II, "a" 20,00% 0,00% 15,00% 

FI em Índices de Ações - Art. 8º, II, "b" 20,00% 0,00% 0,00% 

FI Multimercado - Art. 8º, III 10,00% 2,00% 10,00% 

FI em Participações - Art. 8º, IV, "a" 5,00% 0,00% 5,00% 

FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b" 5,00% 0,00% 5,00% 

Subtotal 120,00% 2,00% 45,00% 

 
Total Geral 690,00% 24,00% 275,00% 

 

A Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de Cianorte - CAPSECI 
considera os limites apresentados o resultado da análise feita através das reservas técnicas atuariais 
(ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial o que pode exigir maior 
flexibilidade nos níveis de liquidez da carteira. 

Serão observados também, a compatibilidades dos ativos investidos com os prazo e taxas das 
obrigações presentes e futuras do regime. 
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4.1 SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN n° 3922/2010, propõe-se adotar o, limite 
de máximo de 88% (oitenta e oito por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no 
segmento de renda fixa. 

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado secundário (compra/venda de títulos 
públicos) obedecerá ao disposto, Art. 7º, inciso I, alínea “a” da Resolução CMN n° 3.922/2010, e 
deverão ser comercializados através de plataforma eletrônica e registrados no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (SELIC), não sendo permitidas compras de títulos com pagamento de 
Cupom com taxa inferior à Meta Atuarial. 

4.2 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados 
nos investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos 
recursos em moeda corrente do RPPS, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade dos 
investimentos financeiros do RPPS. 

São considerados como investimentos estruturados segundo Resolução CMN n° 3922/2010, os 
fundos de investimento classificados como multimercado e os fundos de investimento em 
participações, - FIPs. 

4.3 ENQUADRAMENTO 

A Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de Cianorte - CAPSECI 
considera todos os limites estipulados de enquadramento na Resolução CMN n° 3.922/2010, e como 
entendimento complementar a Seção III, Subseção V dos Enquadramentos, destacamos: 

Os investimentos que estão em desacordo com as novas exigências da Resolução CMN n° 
3.922/2010, poderão manter-se em carteira por até 180 dias as aplicações, sendo considerado 
infringências aportes adicionais. 

Poderão ainda ser mantidas em carteira até a respectiva data de vencimento, as aplicações que 
apresentaram prazos de resgate, carência ou para conversão de cotas, sendo considerado 
infringências aportes adicionais. 

Serão entendidos como desenquadramento passivo, os limites excedidos decorrentes de valorização 
e desvalorização dos ativos ou qualquer tipo de desenquadramento que não tenha sido resultado de 
ação direta do RPPS. 

4.4 VEDAÇÕES 

O Comitê de Investimento da Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do 
município de Cianorte - CAPSECI deverá seguir as vedações estabelecidas pela Resolução CMN n° 
3.922/2010, ficando adicionalmente vedada a aquisição de: 

1. Operações compromissadas; 

2. Depósitos em Poupança; 

3. Aquisição de qualquer ativo final, emitido por Instituições Financeiras com alto risco de crédito; 
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4. Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, constituídos sob forma de 

condomínio aberto ou fechado que não possuam segregação de funções na prestação de 
serviços, sendo ao menos, obrigatoriamente, duas pessoas jurídicas diferentes, de suas 
controladoras, de entidades por elas direta ou indiretamente controladas ou quais outras 
sociedades sob controle comum; 

5. Cotas de Fundos Multimercados cujos regulamentos não determinem que os ativos de créditos 
que compõem suas carteiras sejam considerados como de baixo risco de crédito por, no 
mínimo, uma das agências classificadoras de risco citadas no item 7.2 - Controle do Risco de 
Crédito da presente Política de Investimentos; 

6. Cotas de Fundos em Participações (FIP) que não prevejam em seu regulamento a constituição 
de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente e que faça a 
lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das empresas 
investidas; 

7. Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) que não prevejam em seu regulamento a 
constituição de um Comitê de Acompanhamento que se reúna, no mínimo, trimestralmente, e 
que faça a lavratura de atas, com vistas a monitorar o desempenho dos gestores e das 
empresas investidas; 

8. A classificação e enquadramento das cotas de fundos de investimento não podem ser 
descaracterizados pelos ativos finais investidos devendo haver correspondência com a política 
de investimentos do fundo. 
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5 META ATUARIAL 

A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que estabelece 
as Normas Gerais de Atuária dos Regimes Próprios de Previdência Social, determina que a taxa real 
de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no máximo, 6,00% (seis por cento) ao ano. 

Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a 
valor presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus beneficiários na linha 
do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social 
deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial. 

Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam 
remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que remunera os 
investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefícios se tornará 
insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no 
futuro. 

Considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo utilizada nesta Política de 
Investimentos, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o conjunto dos 
investimentos ao final do ano de 2018 será de 6,00% (seis por cento), somado a inflação de IPCA, 
ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal. 

Ainda assim, a Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de Cianorte 
– CAPSECI avaliará a execução de estudos que evidenciem, no longo prazo, qual a real situação 
financeiro-atuarial do plano de benefícios previdenciários. 
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6 ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação dos ativos será 
realizada por gestão própria, terceirizada ou mista. 

Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das aplicações dos recursos da Caixa de 
aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de Cianorte - CAPSECI será 
própria. 

6.1 GESTÃO PRÓPRIA 

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a responsabilidade do 
RPPS, com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação reconhecida pelo 
Ministério da Previdência Social, conforme exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 
2011, e contará com Comitê de Investimentos como órgão participativo do processo de análise, com 
o objetivo de gerenciar a aplicação de recursos conjuntamente com a Diretoria Executiva, escolhendo 
os ativos, delimitando os níveis de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações, sendo 
obrigatório o Credenciamento de administradores e gestores de fundos de investimentos junto ao 
RPPS. 

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresa de consultoria, de acordo com os 
critérios estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, para prestar assessoramento às aplicações 
de recursos. 

Fica condicionado a contratação de empresa de consultoria a não receber qualquer remuneração, 
benefício ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço, 
bem como não figure como emissor de ativos ou atue na origem e estruturação de produtos de 
investimentos. 

6.2 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, que deve submetê-la 
para aprovação ao Conselho Deliberativo, órgão superior competente para definições estratégicas do 
RPPS. Essa estrutura garante a demonstração da segregação de funções adotadas pelos órgãos de 
execução, estando em linha com as práticas de mercado para uma boa governança corporativa. 

Esta política de investimentos estabelece as diretrizes a serem tomadas pelo comitê de investimentos 
na gestão dos recursos, visando atingir e obter o equilíbrio financeiro e atuarial com a solvabilidade 
do plano. 
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7 CONTROLE DE RISCO 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita à incidência de fatores de 
risco que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eles: 

 Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras 
disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de 
um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de 
mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas 
taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É 
ligado às oscilações do mercado financeiro. 

 Risco de Crédito - também conhecido como risco institucional ou de contraparte, é 
aquele em que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela 
instituição que emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e 
contratadas; 

 Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores 
potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um 
ativo está com baixo volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço 
que o comprador está disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor 
gostaria de vender (oferta de venda). Quando é necessário vender algum ativo num 
mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do 
ativo negociado. 

7.1 CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

O RPPS adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes 
parâmetros para o cálculo do mesmo:  

 Modelo paramétrico; 

 Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por cento); 

 Horizonte temporal de 21 dias úteis. 

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a 
carteira, os membros do Comitê de Investimentos deverão observar as referências abaixo 
estabelecidas e realizar reavaliação destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem 
ultrapassadas. 

 Segmento de Renda Fixa: 2,5% (dois e meio por cento) do valor alocado neste 
segmento. 

 Segmento de Renda Variável: 8% (oito por cento) do valor alocado neste 
segmento. 

Como instrumento adicional de controle, o RPPS monitora a rentabilidade do fundo em janelas 
temporais (mês, ano, três meses, seis meses, doze meses e vinte e quatro meses), verificando o 
alinhamento com o “benchmark” estabelecido na política de investimentos do fundo. Desvios 
significativos deverão ser avaliados pelos membros do Comitê de Investimentos do RPPS, que 
decidirá pela manutenção, ou não, do investimento. 
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7.2 CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, em fundos de investimento que possuem 
em sua carteira de investimentos ativos de crédito, subordinam-se que estes sejam emitidas por 
companhias abertas devidamente operacionais e registrada; e que sejam de baixo risco em 
classificação efetuada por agência classificadora de risco, o que estiverem de acordo com a tabela 
abaixo: 

 

As agências classificadoras de risco supracitadas estão devidamente registradas na CVM e 
autorizadas a operar no Brasil e utilizam o sistema de “rating” para classificar o nível de risco de uma 
instituição, fundo de investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira. 

7.3 CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ  

Nas aplicações em fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio fechado, e nas 
aplicações cuja soma do prazo de carência (se houver) acrescido ao prazo de conversão de cotas 
ultrapassarem em 365 dias, a aprovação do investimento deverá ser precedida de uma análise que 
evidencie a capacidade do RPPS em arcar com o fluxo de despesas necessárias ao cumprimento de 
suas obrigações atuariais, até a data da disponibilização dos recursos investidos. 
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8 POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas revisões deverão ser 
disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, Secretária de Previdência Social. À vista da 
exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III, IV e V, parágrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5º da 
Resolução CMN nº 3.922/2010, a Política de Investimentos deverá ser disponibilizada no site da 
Prefeitura do município de Cianorte (http://www.cianorte.pr.gov.br/a-prefeitura/capseci/), no site da 
CAPSECI (http://www.capseci.com.br), Diário Oficial do Município e na sede da CAPSECI. 
  



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1284 - Terça-feira | 26/ jun./2018                                                                                   | Pág. 31

 

p. 17 
Rua Ipiranga, 629 – Centro                 CEP: 87.200-254 Cianorte/PR 

Fone: (44) 3631-1838                    E-mail: sedecapseci@gmail.com 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 
9 CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

Seguindo a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, na gestão própria, antes da realização de 
qualquer operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de Investimentos, deverá assegurar que as 
instituições financeiras escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio 
credenciamento. 

Para tal credenciamento, deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal 
do RPPS e submetido à aprovação do Comitê de Investimentos, no mínimo, quesitos como: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou 
Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente; 

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado 
financeiro e ausência de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de 
Valores Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento 
seguro; 

c) regularidade fiscal e previdenciária. 

Quando se tratar de fundos de investimento, o credenciamento previsto recairá sobre a figura do 
gestor e do administrador do fundo. 

9.1 PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES 

Nos processos de seleção dos Gestores/Administradores, devem ser considerados os aspectos 
qualitativos e quantitativos, tendo como parâmetro de análise no mínimo: 

a) Tradição e Credibilidade da Instituição – envolvendo volume de recursos administrados e 
geridos, no Brasil e no exterior, capacitação profissional dos agentes envolvidos na 
administração e gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica 
continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade 
desses agentes na atividade, regularidade da manutenção da equipe, com base na 
rotatividade dos profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras informações 
relacionadas com a administração e gestão de investimentos que permitam identificar a 
cultura fiduciária da instituição e seu compromisso com princípios de responsabilidade nos 
investimentos e de governança; 

b) Gestão do Risco – envolvendo qualidade e consistência dos processos de administração e 
gestão, em especial aos riscos de crédito – quando aplicável – liquidez, mercado, legal e 
operacional, efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de ferramentas, 
softwares e consultorias especializadas, regularidade na prestação de informações, atuação 
da área de “compliance”, capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e 
gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica continuada, certificações, 
reconhecimento público etc., tempo de atuação e maturidade desses agentes na atividade, 
regularidade da manutenção da equipe de risco, com base na rotatividade dos profissionais e 
na tempestividade na reposição, além de outras informações relacionadas com a 
administração e gestão do risco. 

c) Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de desempenho (Benchmark) e riscos – 
envolvendo a correlação da rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de 
resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento; 
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Entende-se que os fundos possuem uma gestão discricionária, na qual o gestor decide pelos 
investimentos que vai realizar, desde que respeitando o regulamento do fundo e as normas aplicáveis 
aos RPPS. 

O Credenciamento se dará, por meio eletrônico, no âmbito de controle, inclusive no gerenciamento 
dos documentos e Certidões requisitadas, através do sistema eletrônico utilizado pelo RPPS, porém 
fica a critério da Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores públicos do município de 
Cianorte solicitar os documentos para credenciamento por meio físico. 

Fica definido também, como critério de documento para credenciamento, o relatório Due Diligence da 
ANBIMA, entendidos como seção um, dois e três. 

Encontra-se qualificado para participar do processo seletivo qualquer empresa gestora de recursos 
financeiros autorizada a funcionar pelo órgão regulador (Banco Central do Brasil ou Comissão de 
Valores Mobiliários), sendo considerada como elegível a gestora/administradora que atender ao 
critério de avaliação de Qualidade de Gestão dos Investimentos. 
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10 PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

Os princípios e critérios de precificação para os ativos e os fundos de investimentos que compõe ou 
que virão a compor a carteira de investimentos da Caixa de aposentadorias e pensões dos servidores 
públicos do município de Cianorte - CAPSECI, deverão seguir o critério de precificação de marcação 
a mercado (MaM). 

Poderão ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos 
auferidos, cumulativamente, os Títulos Públicos Federais, desde que se cumpra as devidas 
exigências da Portaria MF n° 577, de 27 de dezembro de 2017, sendo elas: (i) seja observada a sua 
compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS; (ii) sejam 
classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles adquiridos com o 
propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisição; (iii) 
seja comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em carteira até o 
vencimento; e (iv) sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis aos RPPS, 
inclusive no que se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos títulos 
adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de alteração da 
forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. 

10.1 METODOLOGIA 

10.1.1 MARCAÇÕES 

O processo de marcação a mercado consiste em atribuir um preço justo a um determinado ativo ou 
derivativo, seja pelo preço de mercado, caso haja liquidez, ou seja, na ausência desta, pela melhor 
estimativa que o preço do ativo teria em uma eventual negociação. 

O processo de marcação na curva consiste na contabilização do valor de compra de um 
determinado título, acrescido da variação da taxa de juros, desde que a emissão do papel seja 
carregada até o seu respectivo vencimento. O valor será atualizado diariamente, sem considerar a 
oscilações de preço auferidas no mercado. 

10.2 CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO 

10.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 

São ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, que representam uma forma de financiar a 
dívida pública e permitem que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em 
troca uma determinada rentabilidade. Possuem diversas características como: liquidez diária, baixo 
custo, baixíssimo risco de crédito, e a solidez de uma instituição enorme por trás. 

Como fonte primária de dados, a curva de títulos em reais, gerada a partir da taxa indicativa 
divulgada pela ANBIMA e a taxa de juros divulgada pelo Banco Central, encontramos o valor do 
preço unitário do título público. 

10.2.1.1 Marcação a Mercado 
Através do preço unitário divulgado no extrato do custodiante, multiplicado pela quantidade de títulos 
públicos detidos pelo regime, obtivemos o valor a mercado do título público na carteira de 
investimentos. Abaixo segue fórmula: 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃𝑈𝑈𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝑄𝑄𝑡𝑡𝐴𝐴í𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 

Onde: 
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Vm = valor de mercado 

𝑃𝑃𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = preço unitário atual 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑎𝑎í𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 = quantidade de títulos em posse do regime 

10.2.1.2 Marcação na Curva 
Como a precificação na curva é dada pela apropriação natural de juros até a data de vencimento do 
título, as fórmulas variam de acordo com o tipo de papel, sendo: 

Tesouro IPCA – NTN-B 

O Tesouro IPCA – NTN-B Principal possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a 
aplicação e resgata o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de vencimento do 
título. 

É um título pós-fixado cujo rendimento se dá por uma taxa definida mais a variação da taxa do Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor Amplo em um determinado período. 

O Valor Nominal Atualizado é calculado através do VNA na data de compra do título e da projeção do 
IPCA para a data de liquidação, seguindo a equação: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 ∗ (1 + 𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡)1/252
 

Onde: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = Valor Nominal Atualizado 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 = Valor Nominal Atualizado na data da compra 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑝𝑝𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑡𝑡 = Inflação projetada para o final do exercício 

O rendimento da aplicação é recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do 
pagamento de juros semestrais e na data de vencimento com resgate do valor de face somado ao 
último cupom de juros. 

Tesouro SELIC – LFT 

O Tesouro SELIC possui fluxo de pagamento simples pós-fixado pela variação da taxa SELIC. 

O valor projetado a ser pago pelo título, é o valor na data base, corrigido pela taxa acumulada da 
SELIC até o dia de compra, mais uma correção da taxa SELIC meta para dia da liquidação do título. 
Sendo seu cálculo: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎 ∗ (1 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎)1/252 

 

Onde: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = Valor Nominal Atualizado 
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 = Valor Nominal Atualizado na data da compra 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = Inflação atualizada 

Tesouro Prefixado – LTN 

A LTN é um título prefixado, ou seja, sua rentabilidade é definida no momento da compra, que não 
faz pagamentos semestrais. A rentabilidade é calculada pela diferença entre o preço de compra do 
título e seu valor nominal no vencimento, R$ 1.000,00. 

A partir da diferença entre o preço de compra e o de venda, é possível determinar a taxa de 
rendimento. Essa taxa pode ser calculada de duas formas: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃í𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛 =  [ 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑛𝑛𝑜𝑜𝑇𝑇
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇 − 1] ∗ 100 

Onde: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃í𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛 = Taxa negociada no momento da compra 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑛𝑛𝑜𝑜𝑇𝑇 = Valor de negociação do Título Público na data final 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇 = Valor de negociação do Título na aquisição 

 

Ou, tendo como base um ano de 252 dias úteis: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃í𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛 =  [( 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑛𝑛𝑜𝑜𝑇𝑇
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇)

252
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ú𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐í𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐

− 1] ∗ 100 

Onde: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃í𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛 = Taxa negociada no momento da compra 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑛𝑛𝑜𝑜𝑇𝑇 = Valor de negociação do Título Público na data final 

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑉𝑉𝑛𝑛𝑃𝑃 𝑜𝑜𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑇𝑇 = Valor de negociação do Título na aquisição 

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais – NTN-F 

Na NTN-F ocorre uma situação semelhante a NTN-B, com pagamentos semestrais de juros só que 
com a taxa pré-fixada e pagamento do último cupom ocorre no vencimento do título, juntamente com 
o resgate do valor de face. 

A rentabilidade do Tesouro Pré-fixado com Juros Semestrais pode ser calculada segundo a equação: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸ç𝑛𝑛 =  ∑ 1.000 ∗ [
(1,10)0,5 − 1

(1 + 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇)
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛
252

]
𝑛𝑛

𝑑𝑑=1
+ 1.000 ∗  [ 1

(1 + 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑇𝑇)
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛
252

] 

Em que DUn é o número de dias úteis do período e TIR é a rentabilidade anual do título. 

Tesouro IGPM com Juros Semestrais – NTN-C 
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A NTN-C tem funcionamento parecido com NTN-B, com a diferença no indexador, pois utiliza o IGP-
M ao invés de IPCA. Atualmente, as NTN-C não são ofertadas no Tesouro Direto sendo apenas 
recomprado pelo Tesouro Nacional. 

O VNA desse título pode ser calculado pela equação: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑 ∗ (1 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐)𝑁𝑁1/𝑁𝑁2
 

Onde N1 representa o número de dias corridos entre data de liquidação e primeiro do mês atual e N2 
sendo o número de dias corridos entre o dia primeiro do mês seguinte e o primeiro mês atual. 

 

Como metodologia final de apuração para os Títulos Públicos que apresentam o valor nominal 
atualizado, finaliza-se a apuração nos seguintes passos: 

(i) identificação da cotação: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶çã𝐶𝐶 =  100

(1 + 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶)
𝐷𝐷𝐷𝐷
252

 

Onde: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶çã𝐶𝐶 = é o valor unitário apresentado em um dia 

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 = taxa de negociação ou compra o Título Público Federal 

(ii) identificação do preço atual: 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃ç𝐶𝐶 =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  [𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶çã𝐶𝐶
100 ] 

Onde: 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃ç𝐶𝐶 = valor unitário do Título Público Federal 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = Valor Nominal Atualizado 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶çã𝐶𝐶 = é o valor unitário apresentado em um dia 

10.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

A Instrução CVM 555 dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação 
de informações dos fundos de investimento. 

O investimento em um fundo de investimento, portanto, confere domínio direto sobre fração ideal do 
patrimônio dado que cada cotista possui propriedade proporcional dos ativos inerentes à composição 
de cada fundo, sendo inteiramente responsável pelo ônus ou bônus dessa propriedade. 

Através de divulgação pública e oficial, calcula-se o retorno do fundo de investimentos auferindo o 
rendimento do período, multiplicado pelo valor atual. Abaixo segue fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑟𝑟𝐶𝐶 = (1 + 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐) ∗  𝑅𝑅𝑃𝑃𝑟𝑟𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 

Onde: 

Retorno: valor da diferente do montante aportado e o resultado final do período 
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𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 : saldo inicial do investimento 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎 : rendimento do fundo de investimento em um determinado período (em percentual) 

Para auferir o valor aportado no fundo de investimento quanto a sua posição em relação a quantidade 
de cotas, calcula-se: 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 

Onde: 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎 : valor atual do investimento 

𝑉𝑉𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 : valor da cota no dia 

𝑄𝑄𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐 : quantidade de cotas adquiridas mediante aporte no fundo de investimento 

Em caso de fundos de investimento imobiliários (FII), onde consta ao menos uma negociação de 
compra e venda no mercado secundário através de seu ticker; esse será calculado através do valor 
de mercado divulgado no site do BM&FBOVESPA; caso contrário, será calculado a valor de cota, 
através de divulgação no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

10.2.3 TÍTULOS PRIVADOS 

Título privados são títulos emitidos por empresas privadas visando à captação de recursos. 

As operações compromissadas lastreadas em títulos públicos são operações de compra (venda) com 
compromisso de revenda (recompra). Na partida da operação são definidas a taxa de remuneração e 
a data de vencimento da operação. Para as operações compromissadas sem liquidez diária, a 
marcação a mercado será de acordo com as taxas praticadas pelo emissor para o prazo do título e, 
adicionalmente, um spread da natureza da operação. Para as operações compromissadas 
negociadas com liquidez diária, a marcação a mercado será realizada com base na taxa de 
revenda/recompra na data. 

Os certificados de depósito bancário (CDBs) são instrumentos de captação de recursos utilizados por 
instituições financeiras, os quais pagam ao aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração 
prevista, que em geral é flutuante ou pré-fixada, podendo ser emitidos e registrados na CETIP. 

Os CDBs pré-fixados são títulos negociados com ágio/deságio em relação à curva de juros em reais. 
A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro pela taxa pré-fixada de mercado 
acrescida do spread definido de acordo com as bandas de taxas referentes ao prazo da operação e 
rating do emissor. 

Os CDBs pós-fixados são títulos atualizados diariamente pelo CDI, ou seja, pela taxa de juros 
baseada na taxa média dos depósitos interbancários de um dia, calculada e divulgada pela CETIP. 
Geralmente, o CDI é acrescido de uma taxa ou por percentual spread contratado na data de emissão 
do papel. A marcação do CDB é realizada descontando o seu valor futuro projetado pela taxa pré-
fixada de mercado acrescida do spread definido de acordo com as faixas de taxas em vigor. 

10.2.4 POUPANÇA 

Para método de apuração para os investimentos em depósitos de poupança, calcula-se a taxa 
referencial usada no dia do depósito. Se a Selic estiver em 8,5% ao ano ou menos do que isso, a 
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poupança irá render 70% da Selic mais a TR. Já no caso da Selic ficar acima de 8,5% ao ano, a 
rentabilidade é composta pela TR mais 0,5% ao mês. 

10.3 FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES 

Como os procedimentos de marcação a mercado são diários, como norma e sempre que possível, 
adotam-se preços e cotações das seguintes fontes: 

 Títulos Públicos Federais e debentures: Taxas Indicativas da ANBIMA – Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
(http://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm); 
 

 Cotas de fundos de investimentos: Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
(http://www.cvm.gov.br/); 
 

 Valor Nominal Atualizado: Valor Nominal Atualizado ANBIMA - Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (http://www.anbima.com.br/vna/vna.asp) 
 

 Ações, opções sobre ações líquidas e termo de ações: BM&FBOVESPA 
(http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/); e 
 

 Certificado de Depósito Bancário – CDB: CETIP (https://www.cetip.com.br/). 
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11 CONTROLES INTERNOS 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS deverá verificar, no mínimo, aspectos como: 
enquadramento do produto quanto às exigências legais, seu histórico de rentabilidade, riscos e 
perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte de tempo. 

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser registrados nos Sistemas de 
Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM.  

A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial para 
identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário econômico, visando 
possíveis indicações de solicitação de resgate. 

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 de abril de 2012, alterada pela Portaria 
MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, foi instituído o Comitê de Investimentos no âmbito do RPPS, 
com a finalidade de participar no processo decisório quanto à formulação e execução da política de 
investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros resultantes de repasses de 
contribuições previdenciárias dos órgãos patrocinadores, de servidores ativos, inativos e 
pensionistas, bem como de outras receitas do RPPS. 

Compete ao Comitê de Investimentos, orientar a aplicação dos recursos financeiros e a 
operacionalização da Política de Investimentos do RPPS. Ainda dentro de suas atribuições, é de sua 
competência:  

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de investimentos; 

II - avaliar a conveniência e adequação dos investimentos; 

III - monitorar o grau de risco dos investimentos; 

IV - observar que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com o nível de risco assumido pela 
entidade; 

V - garantir a gestão ética e transparente dos recursos. 

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de investimentos com base nas expectativas 
quanto ao comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às determinações desta 
Política. 

São avaliados pelos responsáveis pela gestão dos recursos da Caixa de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos do município de Cianorte - CAPSECI, relatórios de acompanhamento das 
aplicações e operações de aquisição e venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados 
nos diversos segmentos de aplicação. Esse relatório será elaborado trimestralmente e terá como 
objetivo documentar e acompanhar a aplicação de seus recursos. 

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à disposição do Ministério da Previdência 
Social, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e demais órgãos 
fiscalizadores. 

Caberá ao comitê de investimentos do RPPS acompanhar a Política de Investimentos e sua 
aderência legal analisando a efetiva aplicação dos seus dispositivos. 
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As operações realizadas no mercado secundário (compra/venda de títulos públicos) deverão ser 
realizadas através de plataforma eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que já 
atendem aos pré-requisitos para oferecer as rodas de negociação nos moldes exigidos pelo Tesouro 
Nacional e pelo Banco Central. O RPPS deverá ainda, realizar o acompanhamento de preços e taxas 
praticados em tais operações e compará-los aos preços e taxas utilizados como referência de 
mercado (ANBIMA). 

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com a empresa de consultoria de investimentos, 
está contemplada a consulta às oportunidades de investimentos a serem realizados no âmbito desta 
política de investimentos. 

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado poderá apresentar períodos 
adversos, que poderão afetar ao menos parte da carteira. Portanto, é imperativo observar um 
horizonte de tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de 
ocasionais perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de investimentos definida 
originalmente a partir do seu perfil de risco.  

E, de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de alta (vendendo) ou baixa 
(comprando) com o objetivo de rebalancear sua carteira de investimentos. Três virtudes básicas de 
um bom investidor são fundamentais: disciplina, paciência e diversificação. 

As aplicações realizadas pelo RPPS passarão por um processo de análise, para o qual serão 
utilizadas algumas ferramentas disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de fundos de 
investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa em 
sites institucionais e outras. 

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de investimentos, será feita uma análise do 
gestor/administrador e da taxa de administração cobrada, dentre outros critérios. Os investimentos 
serão constantemente avaliados através de acompanhamento de desempenho, da abertura da 
composição das carteiras e avaliações de ativos.  

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as tomadas de decisões, de 
forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e minimizar riscos. 
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12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e monitorada no 
curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, sendo que 
o prazo de validade compreenderá o ano de 2018. 

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão realizadas sempre que houver 
necessidade de ajustes nesta política de investimentos perante o comportamento/conjuntura do 
mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos ativos financeiros e/ou com vistas à 
adequação à nova legislação. 

Deverão estar certificados os responsáveis pelo acompanhamento e operacionalização dos 
investimentos do RPPS, através de exame de certificação organizado por entidade autônoma de 
reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo 
abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a Portaria MPAS nº 519, de 24 de agosto de 2011.  

A comprovação da habilitação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos específicos 
constantes do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN e do Demonstrativo de Aplicações e 
Investimentos dos Recursos - DAIR.  

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar com o RPPS poderão, a título 
institucional, oferecer apoio técnico através de cursos, seminários e workshops ministrados por 
profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para capacitação de servidores e 
membros dos órgãos colegiados do RPPS; bem como, contraprestação de serviços e projetos de 
iniciativa do RPPS, sem que haja ônus ou compromisso vinculados aos produtos de investimentos. 

Ressalvadas situações especiais a serem avaliadas pelo Comitê de Investimentos do RPPS (tais 
como fundos fechados, fundos abertos com prazos de captação limitados), os fundos elegíveis para 
alocação deverão apresentar série histórica de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados da data de início 
de funcionamento do fundo. 

Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à Resolução CMN n° 3.922/2010 e suas 
alterações, e à Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011. 

É parte integrante desta Política de Investimentos, cópia da Ata do órgão superior competente que 
aprova o presente instrumento, devidamente assinada por seus membros. 

Conforme § 4°, do art. 1°, da Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011, este documento será 
assinado pelo representante do ente federativo, representante da unidade gestora do RPPS e 
responsáveis pela elaboração, aprovação e execução desta Política de Investimentos. 

Cianorte – PR, 21 de junho de 2018. 

 

 

 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
Prefeito - Representante do Ente Federativo 

GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA 
Superintendente - Representante da unidade 

gestora do RPPS 
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ANTÔNIO MARQUES SILVA JUNIOR 
Presidente do Conselho de administração e Membro do Comitê de Investimentos 

 

 
LUIZ CLÁUDIO CASTILHO 
Presidente do Conselho Fiscal e Membro do Comitê de Investimentos 

 

 
LUIZ FERNANDO RUSSO DE OLIVEIRA 
Membro do Comitê de Investimentos 

 

 
MARCOS JOSÉ DA SILVA 
Membro do Comitê de Investimentos 

 

 
WAGNER HENRIQUE YOSHIMI NISHIMURA 
Membro do Comitê de Investimentos 

 

 
EDUARDO APARECIDO MALAQUIAS 
Membro do Conselho de administração 

 

 
FRANCIELI LINO SILVA 
Membro do Conselho de administração 

 

 
LUCAS TRUGILIO RIBEIRO 
Membro do Conselho de administração 
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LUIZ FANTINI 
Membro do Conselho de administração 

 

 
PATRICK CHAVES GIRALDELI 
Membro do Conselho de administração 

 

 
SOLANGE LEONARDE BARRIN BIGAS 
Membro do Conselho de administração.  
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DISCLAIMER 

Este Relatório e/ou Parecer foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer 
pessoa sem expressa autorização da Empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não 
representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento 
financeiro. Esta é apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos 
confiáveis. 

Não nos responsabilizamos pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. As informações 
aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser 
consideradas como tais. As opiniões contidas neste Relatório e/ou Parecer são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, 
sujeitas a mudanças. 

As informações deste Relatório procuram estar em consonância com o regulamento dos produtos mencionados, mas não substituem seus 
materiais regulatórios, como regulamentos e prospectos de distribuição. É recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do 
regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento dos produtos de investimento, bem como 
às disposições do prospecto e do regulamento que tratam dos fatoras de risco a que o fundo está exposto. Todas as informações sobre os 
produtos aqui mencionados, bem como o regulamento e o prospecto, podem ser obtidas com o responsável pela distribuição. 

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados possuem, além da volatilidade, 
riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. 

Os RPPS devem estar adequados à Portaria nº 519, de 24 de Agosto de 2011 e suas alterações conforme Portarias nº 170, de 25 de Abril de 
2012; nº 440, de 09 de Outubro de 2013 e nº 300 de 03 de Julho de 2015, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de Novembro de 2010 e sua 
alteração conforme Resolução CMN nº 4.392 de 19 de Dezembro de 2014, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos 
Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/18 
 O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 19, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município, 
convoca os Senhores Vereadores para Sessão Extraordinária a realizar-se 
nos dias 28 e 29 de junho de 2018, às 10h00 (dez horas), na Sala das 
Sessões, para apreciação do Requerimento nº 366/17 (redução do 
interstício regimental) e do Projeto de Lei nº 37/2018 - Inclui ação no 
Programa nº 0019. Proteção Social, constante do anexo III da Lei 
Municipal nº 4.937/17, de 20 de dezembro de 2017 (Plano Plurianual); 
Inclui ação no Programa nº 0019. Proteção Social, constante do anexo III 
da Lei Municipal nº 4.901/17, de 03 de julho de 2017 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias); autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá 
outras providências.  
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 26 de 
junho de 2018. 

 
Dirceu Silveira Manfrinato 

PRESIDENTE 
Câmara Municipal de Cianorte 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº 002/2018 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$ 904,00 (novecentos e quatro reais). 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente, 
Processamento de Dados e Elétrico e Eletrônico para a Câmara Municipal 
de Cianorte.  
Empresa: INT-SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM 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$  

30 12 

Toner de impressão a laser, monocromático, 
modelo 80-A, compatível/novo (NÃO 

REMANUFATURADO), rendimento mínimo para 
impressão de 1.400 páginas.    

 

PREMIUM  38,00 456,00 

32 08 

Toner de impressão a laser, monocromático, 
modelo 12-A, compatível/novo (NÃO 

REMANUFATURADO), rendimento mínimo para 
impressão de 1.400 páginas.    

PREMIUM 26,00 208,00 

 
33 

 
04 

Toner de impressão a laser, monocromático,  
(NÃO REMANUFATURADO), sem uso, 

compatível para Impressora Brother Modelo 
MFC8952DW - Com capacidade mínima de 

impressão de 12.000 (doze mil) páginas com 
15% de cobertura de folha A4 

 
 

PREMIUM  

 
 

60,00 

 
 

240,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 904,00 

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

 
 
 

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. 

 
 

 
PORTARIA  Nº 024/2018 

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, 
ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,  
 R E S O L V E 
 Art. 1º - Promover, por merecimento, o servidor em provimento 
efetivo Wagner Terezan Grandisoli, do grau G-76 para o G-77, nos termos 
do artigo 16 e 19 da Lei Municipal no 3.212, de 19 de dezembro de 2008 a 
partir de 10 de junho de 2018. 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 Gabinete da Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em  

25 de junho de 2018. 

 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº 004/2018 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 03/2018, homologado em 
06/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 10.784,00 (dez mil, setecentos e oitenta e quatro 
reais). 
Objeto: Registro de Preços para Contratação de horas técnicas de 
serviços elétricos na sede da Câmara Municipal de Cianorte.  
Empresa: S. SEGANTINI MARTINS DA SILVA – INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS -ME  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 08/03/2019. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado  

1 120 UN Horas técnicas de serviços elétricos na sede da 
Câmara Municipal de Cianorte. 

 
64,90 

 
7.788,00 

2 40 UN 

Horas técnicas de serviços elétricos na sede da 
Câmara Municipal de Cianorte, fora do horário de 
expediente e/ou finais de semana, nos casos de 

urgência. 

74,90 2.996,00 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 09 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 
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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 
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. 

 
 
 
 

FRAMA 

 
 
 
 

7,10 

 
 
 
 

71,00 

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. 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº 005/2018 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 05/2018, homologado em 
19/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 2.581,60 (dois mil, quinhentos e oitenta e um 
reais e sessenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais de Expediente 
para a Câmara Municipal de Cianorte.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI-EPP.  
Prazo da Ata de Registro de Preços: 20/03/2019. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

CÓD. 
ITEM  

ITEM QTDE ESPECIFICAÇÕES Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

 
 

Valor Total  
Registrado 

 (R$) 

Marca  

 
 
 

497 

 
 
 

01 

 
 
 

12 

Caixa c/ 10 Resmas de papel A4 
(210mmx297mm), papel alcalino,  

gramatura 75g/m², multiuso, 
aplicação em impressora laser e jato 

de tinta. 

 
 
 

180,00 

 
 
 

2.160,00 
 

 
 
 

BLE 

 
450 

 
02 

 

 
10 

Extrator de grampo tipo espátula em 
aço inoxidável, dimensão 150 x 15 

mm 

 
1,98 

 
19,80 

 
CARBRINK 

 
832 

 
03 

 
04 

Clips para papel, número 1/0, em aço 
galvanizado, formato paralelo, 

embalagem: caixa com 100 uni. 

 
 

4,55 

 
 

18,20 

 
 

OFFICE 
 

833 
 

04 
 

02 
Clips para papel número 8/0, em aço 

niquelado, formato paralelo, 
embalagem: caixa com 50 unidades.  

 
 

4,35 

 
 

8,70 

 
 

OFFICE 

729 05 200 

Envelope de correspondência, 
material papel, cor branca, 

dimensões 114 x 229 mm, mod. 
oficio. 

 
 

0,15 

 
 

30,00 

 
 

IPECOL 

838 06 01 

Papel Fotográfico Brilhante A4 para 
impressoras jato de tinta, 

embalagem com 50 folhas, alto 
Brilho, branco, secagem 

instantânea, 230 gr/m2, para 
impressões duráveis. 

 
 
 

21,70 

 
 
 

21,70 

 
 
 

MASTER 

607 07 03 
 Spray Limpa telas, específico para 

tirar marcas de dedo e sujeiras, 
frasco c/ no mínimo 60 ml.  

 
 

16,40 

 
 

49,20 

 
 

BRESC 

850 08 02 

Grampeador de mesa profissional 
para uso de grampos 9/14, 

capacidade para grampear no 
mínimo 210 folhas de 75 g/m² de 

uma só vez, com grampo aberto ou 
fechado, com garantia contra 

defeitos de fabricação. 
 

 
 
 

137,00 

 
 
 

274,00 

 
 
 

CIS 

VALOR TOTAL ........................................................................................................................................ R$ 2.581,60 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 21 de 
março de 2018. 
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