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Gabinete do Prefeito
LEI Nº 4.247/2014

Cria o cargo de provimento em comissão de Assessor
Público de Secretariado.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu,
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º. Ficam criados dois cargos de provimento em comissão de Assessor
Público de Secretariado, o qual desenvolverá suas atividades dentro da Secre-
taria
Municipal de Administração, com vencimentos correspondentes ao símbolo C 
14,
conforme previsto na Lei Municipal.
Parágrafo Único. O cargo previsto no caput terá jornada semanal de 40
(quarenta) horas semanais.
Art. 2º. Ao Assessor Público de Secretariado competem as seguintes
atribuições:
I – assessorar os Secretários Municipais na elaboração e implementação do
desenvolvimento de projetos e programas que visem dar eficiência ao atendi-
mento
do cidadão;
II – assessorar os Secretários Municipais na elaboração de cursos, congressos,
conferências, concertos e exposições;
III – assessorar a articulação com as instituições locais, estaduais ou nacionais,
visando à promoção do bem da população;
Art. 3º. As despesas previstas nesta Lei serão suportadas pelos créditos do
orçamento vigente.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 25 de fevereiro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA      Nº 26/14

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, com 

fundamento na Lei Municipal nº 8.666/93, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a impossibilidade de conclusão do processo administrati-
vo, instaurado através da Portaria nº. 01/14, para apurar deficiências na entrega 
dos produtos referentes a Ata de Registro de Preços nº 107/2013 (Pregão Pre-
sencial nº 75/2013), e demais infrações; CONSIDERANDO que o prazo para 
conclusão do Processo Administrativo determinado pela Portaria em epígrafe 
foi de 60 dias, prorrogável por igual período.
CONSIDERANDO que a Portaria n. 01/14- foi publicada em 11/01/2014.

RESOLVE

Art. 1º. Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão do Processo 
Administrativo em epígrafe.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de janeiro de 2014. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 072/2014

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 26 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos para distribuição gratuita na rede básica de saúde do Município 
de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.

Secretaria de Administração

Div. de Licitação
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 073/2014

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 10:30 horas 
do dia 25 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de cinquenta mil jogos de nota 
fiscal do produtor rural, de acordo com padrões da Receita Estadual do Estado 
do Paraná.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 074/2014

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 28 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para aquisição de 
materiais elétricos que serão utilizados no rebaixamento da iluminação de vias 
públicas no Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 075/2014

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 16:30 horas 
do dia 25 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para Contratação 
de empresa para prestação de serviços de funilaria em veículos da Divisão de 
Transporte da Secretaria Municipal de Educação.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 076/2014

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 14:30 horas 
do dia 28 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 

sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para aquisição de 
mudas de flores para aplicação em praças, parques, jardins e demais logradou-
ros públicos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 077/2014

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 15:30 horas 
do dia 28 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para serviços de copia 
de chaves diversas, abertura de portas em automóveis e equipamentos rodoviá-
rios, aquisição de fechaduras e miolo.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 078/2014

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 31 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para aquisição de 
troféus e medalhas para premiação nas competições realizadas e apoiadas pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 079/2014

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 14:30 horas 
do dia 31 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para locação de som 
e áudio.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL

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 
309/2013, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Processo 452, concernente a: 
REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de material hospitalar para uso das 
unidades básicas de saúde do Município de Cianorte.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: ROYAL DISTRI-
BUIDORA LTDA, como vencedora do lote único no valor total de R$ 1.210,00 
(um mil duzentos e dez reais).
 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Fevereiro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 001/2012 para credenciamento de farmácias 
estabelecidas no Município de Cianorte, Estado do Paraná para o fornecimento 
de Medicamentos CREDENCIOU, para futuras contratações de prestação de 
serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) empresa(s):

- - E. CARNICELLI – FARMACIA

Secretaria Municipal de Saúde, em 07 de março de 2014.

__________________________________________
Rogério Sossai

Presidente da Comissão para Credenciamento

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE

EXTRATO DA ATA Nº. 13/2014 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. 309/2013, homologado 
em 10 de Fevereiro de 2014.
Valor Homologado: R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais).
Objeto: Aquisição de material hospitalar para uso das unidades básicas de 
saúde do Município de Cianorte.
Empresa: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06 Meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Fevereiro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

Secretaria de Saúde
 Setor de Licitação

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 13/2014 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. 
309/2013, homologado em 10 de Fevereiro de 2014. 
Valor Homologado: R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais). 
Objeto: Aquisição de material hospitalar para uso das unidades básicas de saúde do Município de 
Cianorte. 
Empresa: ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06 Meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

94 10 

Unidade reanimador pulmonar manual tipo ambú 
infantil (pediátrico), com balão auto inflável em 

silicone e válvula de admissão de ar com conexão para 
entrada de oxigênio, acompanha 01 máscara com bojo 

transparente e coxim em silicone tamanho infantil, 
válvula unidirecional com acoplamento externo para 

máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de 
controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão 

com conector. 

MD R$ 121,00 R$ 1.210,00 

 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Fevereiro de 2014. 

 
 
 
 
 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 CAPSECI

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Assunto: Inscrição de profissionais formados ou que atuem nas áreas de co-
municação, publicidade ou marketing com o intuito de constituir subcomissão 
técnica para a contratação de Agência de Publicidade/Propaganda, nos termos 
da Lei Federal n° 12.232/2010.

Considerando que a CAMARA MUNICIPAL DE CIANORTE promoverá 
licitação na modalidade “Concorrência Pública”, do tipo “técnica e preço”, ob-
jetivando a contratação de Agência de Publicidade/Propaganda para prestação 
de serviços de publicidade, faz saber através da sua Comissão de Licitação que 
estão abertas às inscrições de profissionais formados ou que atuem nas áreas de 
comunicação, publicidade ou marketing, para integrar a Subcomissão Técnica, 
a qual será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas.

Para efetivar a inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, 
de 12/03/14 a 19/03/14, das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, na Câmara 
Municipal de Cianorte, na Divisão de Licitações, situada na Avenida Santa 
Catarina  n° 621, Cianorte, munidos dos documentos exigidos no Edital de 
Chamamento Público nº 01/2014.

A relação dos profissionais, bem como a data da sessão pública para sorteio dos 
nomes inscritos será publicada, oportunamente, no mural da Câmara Municipal 
de Cianorte e no site www.camaracianorte.pr.gov.br, conforme estabelece o 
artigo 10, § 4°, da Lei Federal n° 12.232/2010.

Cianorte, 10 de março de 2014.

JOSÉ SANTOS BARBARA
Presidente da Comissão de Licitação

Câmara Municipal de Cianorte

Câmara de Vereadores
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