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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 204/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal n. 2.696/2006;
CONSIDERANDO o parecer da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, 
Vestuário, Turismo e Serviços que recomenda o deferimento do requerimento 
protocolado sob o nº 017419/2014; 
D  E  C  R  E  T  A
Art. 1.º Fica doado à empresa MAZIN – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.579.821/0001-40, o 
imóvel constituído pela “data de terras sob o nº. 02 da quadra nº. 05, com área 
de 650,18 metros quadrados, situada no Loteamento denominado “Complexo 
Industrial Bataglia” desta cidade de Cianorte, Estado do Paraná”.
Art. 2.º Na escritura pública de doação do terreno com cláusula de reversão, 
deverá constar, obrigatoriamente, o disposto no artigo 5.º da Lei Municipal nº. 
2.696/2006, em especial, o constante aos prazos para início das obras, implan-
tação do projeto e destinação do imóvel doado.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 208/14
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.209/13, 
de 11 de dezembro de 2013 (Lei Orçamentária), 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$ 
94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
13.01.0812200032.090. Manutenção do Gabinete do Secretário de Bem Estar 
Social
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000).....................................R$2.000,00
13.03.0824400192.092. Manutenção da Divisão de Bem Estar Social
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)......... 
.........................................................................................................R$40.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Fonte 000).................. 
..........................................................................................................R$3.000,00

3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)...................................R$32.500,00
13.06.0824400192.105. Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento So-
cial
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 749)......... 
........................................................................................................R$17.000,00
 Total...............................................................................R$94.500,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte dotação do 
orçamento em vigor:
13.01.0812200032.090. Manutenção do Gabinete do Secretário de Bem Estar 
Social
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Fonte 000)......R$1.000,00
3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000).....................................R$1.000,00
13.04.0824200196.095. Manutenção da Divisão dos Direitos da Criança e do 
Adolescente
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)......... 
.........................................................................................................R$30.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$5.500,00
3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)....................................R$2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$3.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000).....................................R$6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)........... 
............................................................................................................R$5.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)............R$4.000,00
13.05.0824300196.097. Manutenção das Ações Relativas aos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 749)......... 
..........................................................................................................R$17.000,00
13.06.0824400192.106. Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000)..................................R$10.000,00
13.07.0812300042.107. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria Muni-
cipal de Bem Estar Social
3.3.90.30 Material de Consumo (Fonte 000).....................................R$3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)...............
............................................................................................................R$4.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000).........R$3.000,00
 Total...............................................................................R$94.500,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em conformida-
de com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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D E C R E T O  Nº 209/14

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.209/13, 
de 11 de dezembro de 2013 (Lei Orçamentária), 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$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) para reforço da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
02.01.0515300062.007. Apoio ao Tiro de Guerra 05/011 de Cianorte
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)......... 
..........................................................................................................R$45.000,00
3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)......................................R$5.000,00
03.01.0412200032.012. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Fonte 000).....R$3.000,00
05.09.0412400042.129. Manutenção da Divisão de Patrimônio
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)...............
............................................................................................................R$1.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$2.500,00
06.03.0412200042.034. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura
3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)...................................R$18.000,00
11.02.2712200042.081. Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil (Fonte 000)....R$5.000,00
3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)...................................R$15.000,00
14.02.1854100202.109. Manutenção da Divisão do Meio Ambiente
3.1.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)....................................R$18.000,00
 Total..............................................................................R$112.500,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte dotação do 
orçamento em vigor:
02.01.0412200032.002. Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)..................................R$37.000,00
03.01.0412200032.012. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$10.000,00
04.01.0412100032.013. Manutenção da Assessoria de Planejamento
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 000)......... 
..........................................................................................................R$20.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)..................................R$17.000,00
05.02.0412400042.016. Manutenção da Coordenadoria do Patrimônio Público
3.1.91.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$3.500,00
11.02.2712200042.081. Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer
3.1.90.13 Obrigações Patronais (Fonte 000)....................................R$25.000,00
 Total..............................................................................R$112.500,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em conformida-
de com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 638/2014-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 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTE-
BOL DE SALÃO, pessoa jurídica de direito privado, Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca nº 869, 15º andar, Conjs 1505/06, CEP: 80.011-970, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 75.971.564/0001-70.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade INEXIGIBILIDADE nº 95/2014.
OBJETO: Contratação da Federação Paranaense de Futebol de Salão, para pa-
gamento de taxas referentes à participação das equipes de Cianorte, nas compe-
tições organizadas pela mesma.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.332,00 (três mil, trezentos e trinta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Setembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 290/2014

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 9:30 horas 
do dia 09 de Outubro 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: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de Buffet para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados 
e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. Informa-
ções adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Setembro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 95/2014

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, torna público que contratou a empresa Contratação da Federação Pa-
ranaense de Futebol de Salão, para pagamento de taxas referentes à participação 
das equipes de Cianorte, nas competições organizadas pela mesma, mediante 
INEXIGIBILIDADE, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 
8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Setembro de 2014.

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 
281/2014, modalidade Pregão Presencial, Processo 417, concernente a REGIS-
TRO DE PREÇOS para: Aquisição de vidros, portas de vidro para a Secretaria 
de Serviços Municipais. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa I A C Leal e Leal Ltda - 
Me, como vencedora dos itens 01, 02, 03, 04 e 05 no valor total de R$ 16.693,70 
(dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2012 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CENTRO ESPÍRITA 
ALLAN KARDEC, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA 
Nº 07/2012.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inter-
no, com sede no Centro Cívico 100, inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-
28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero 
Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF no 
258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua abolição, 384, Município de Cianorte - Paraná, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05.049.484/0001-87, neste ato representada pela sua Presi-
dente a Sra. Ester Alice Turbay Grandi Rossi, portadora da Cédula de Identidade 
nº 3.446.317-4 e inscrito no CPF/MF nº 413.006.889-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 
20 dias, tendo como término a data de 30/09/2014, aumentando ao contrato o 
valor de R$ 1.931,10 (um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação Orçamentária:
0902.12.366.0010.2.063 – Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 
3.3.90.39.10.00 – Fonte 104 – Red. 2361.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 08 de setembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno  Ester Alice Turbay Grandi Rossi
 Prefeito   Centro Espírita Allan Kardec
 Contratante   Contratada

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 266/2014 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. 200/14, homologado em 
26/06/2014.
Valor Homologado: R$ 10.419,25 (dez mil e quatrocentos e dezenove reais e 
vinte e cinco centavos). 
Objeto: Aquisição de produtos alimentícios e materiais de copa e cozinha para 
uso no Quartel do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
Empresa: Sidnei Aparecido Chiareli & Cia Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 4 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

3 25 

AZEITONA VERDE, EMBALAGEM DE 
VIDRO CONTENDO NO ROTULO A 

DATA DE FABRICACAO, NAO 
SUPERIOR A 03 MESES, DATA DE 

VENCIMENTO E INSPECAO DO 
MINISTERIO DA AGRICULTURA. 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 

DRENADA. 

7,89 197,25 Cantu 

6 42 

Doce pastoso, diversos sabores, 
ingredientes: açucar, soro de leite, leite 
em pó integral, leite, amido modificado, 
gordura vegetal, corante de caramelo. 

Estabilizante: citrato de sódio. Redutor 
de acidez: bicarbonato de sódio. 

Conservante: sorbato de potássio. Não 
contém gluten. A embalagem do produto 

deve conter registro da data de 
fabricação, peso e validade estampado 

no rótulo. embalagem com 500 g. 

3,29 138,18 Ciafrios 

9 20 

Farinha de rosca tipo marrocos, 
embalagem contendo registro de data de 
fabricação, peso e validade estampado 
no rótulo, embalagem contendo 1kg. 

5,48 109,60 amafil 

10 12 

Farinha de trigo especial sem fermento, 
embalada em sacos limpos, não 

violados, resistentes, contendo em sua 
embalagem dados de identificação, 

procedencia, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto. 
Validade mínima de 70 (setenta dias) a 
partir da data de entrega de acordo com 

a resolução 12/78 da CNNPA. 

11,49 137,88 Coamo 

12 20 

FUBÁ DE MILHO MIMOSO - pacote de 
1kg, obtido de grãos sadios, coloração 

homogênea, ausência de matéria 
estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e ácido fólico, 
prazo de validade mínimo de 6 meses, 
data de fabricação máxima de 30 dias.  

1,48 29,60 Sinhá 

14 40 

MAIONESE - emulsão cremosa, obtida 
com ovos e óleo vegetal, com adição de 

condimentos, substâncias comestíveis e 
sem corantes, de consistência cremosa, 

amarelo claro, com cheiro e sabor 
próprio, isento de sujidades e seus 
ingredientes em perfeito estado de 
conservação, De acordo com a rdc 
n°276/2005. Acondicionada em 

embalagem de 500g.  

4,70 188,00 Arisco 

16 48 

MILHO VERDE EM CONSERVA _ 
Acondicionado em recipiente de folha de 

flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 

nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade 

1,35 64,80 Lar 

requisitante. Kg. Registro no MS. de 
acordo com a NTA 31 (Decreto 

12.486/78); Com peso liquido drenado 
de 200g.  

18 12 
SAL REFINADO, IODADO, PARA 

CONSUMO DOMESTICO. EMBALAGEM 
CONTENDO 01 KG. - 1ª 

1,25 15,00 Mais 

19 78 

SUCO, PACOTE DE 01 QUILO, EM PO, 
PARA PREPARAR 10 LITROS DE SUCO. 

EMBALAGEM CONTENDO 
INSTRUCOES DE PREPARO, DATAS DE 
FABRICACAO E VENCIMENTO, SENDO 
O PRIMEIRO MENOR QUE 02 MESES. 

DIVERSOS SABORES. 

3,70 288,60 Piku 

21 22 
VINAGRE DE ÁLCOOL - FRASCO COM 

750 ML 1,89 41,58 Castelo 

23 45 

QUEIJO MUSSARELA – quilo, 1ª 
qualidade, a embalagem original deve 

ser a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 

(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Fatiado em 

lâminas de 30g.  

19,70 886,50 Italac 

26 16 PAPEL ALUMÍNIO, Rolo de 45cmx7,5m. 4,79 76,64 Nobre 

27 82 

Carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. Entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade. 

Transportado em veículo refrigerado ou 
caixas de isopor conforme legislação 

vigente, a carne não deverá estar 
congelada. 

16,80 1.377,60 Carnes 
ribeiro 

29 120 

Carne bovina contra filé, entregues em 
embalagens que contenham 

especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, transportada em 

veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não 

podendo estar congelada. 

19,60 2.352,00 Carnes 
ribeiro 

32 125 
Bisteca suína, carne de 1ª qualidade. 

Conforme registro no M.A.P.A. e S.I.F.- 
Por Kg 

11,90 1.487,50 Carnes 
ribeiro 

35 30 

Linguiça defumada produzida com 
carne suína selecionada além de 

condimentos e temperos especiais para 
o processo de defumação, entregues em 

embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, conforme legislação 

vigente. 

12,85 385,50 Seara 

requisitante. Kg. Registro no MS. de 
acordo com a NTA 31 (Decreto 

12.486/78); Com peso liquido drenado 
de 200g.  

18 12 
SAL REFINADO, IODADO, PARA 

CONSUMO DOMESTICO. EMBALAGEM 
CONTENDO 01 KG. - 1ª 

1,25 15,00 Mais 

19 78 

SUCO, PACOTE DE 01 QUILO, EM PO, 
PARA PREPARAR 10 LITROS DE SUCO. 

EMBALAGEM CONTENDO 
INSTRUCOES DE PREPARO, DATAS DE 
FABRICACAO E VENCIMENTO, SENDO 
O PRIMEIRO MENOR QUE 02 MESES. 

DIVERSOS SABORES. 

3,70 288,60 Piku 

21 22 
VINAGRE DE ÁLCOOL - FRASCO COM 

750 ML 1,89 41,58 Castelo 

23 45 

QUEIJO MUSSARELA – quilo, 1ª 
qualidade, a embalagem original deve 

ser a vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não 
violado, resistente, que garanta a 

integridade do produto até o momento 
do consumo, acondicionado em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 

inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 

(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. Fatiado em 

lâminas de 30g.  

19,70 886,50 Italac 

26 16 PAPEL ALUMÍNIO, Rolo de 45cmx7,5m. 4,79 76,64 Nobre 

27 82 

Carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. Entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, data de 
embalagem e data de validade. 

Transportado em veículo refrigerado ou 
caixas de isopor conforme legislação 

vigente, a carne não deverá estar 
congelada. 

16,80 1.377,60 Carnes 
ribeiro 

29 120 

Carne bovina contra filé, entregues em 
embalagens que contenham 

especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, transportada em 

veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não 

podendo estar congelada. 

19,60 2.352,00 Carnes 
ribeiro 

32 125 
Bisteca suína, carne de 1ª qualidade. 

Conforme registro no M.A.P.A. e S.I.F.- 
Por Kg 

11,90 1.487,50 Carnes 
ribeiro 

35 30 

Linguiça defumada produzida com 
carne suína selecionada além de 

condimentos e temperos especiais para 
o processo de defumação, entregues em 

embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, conforme legislação 

vigente. 

12,85 385,50 Seara 

37 60 

Filé de pescada congelada - produto de 
qualidade - entregues em embalagens 

que contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, data de 

embalagem, data de validade, a carne 
não pode estar amolecida ou com 

acúmulo de líquidos na embalagem, 
além disso, não deve apresentar 

extremidades secas ou amareladas, 
transportada em veículo refrigerado ou 

caixas de isopor conforme legislação 
vigente, devendo estar congelada. 

13,70 822,00 arapongas 

39 28 

Abacaxi tamanho médio, produto livre 
de odor desagradável, podridões, 

queimaduras de sol, manchas 
anormais, batidas ou rachaduras, 

exsudação e ataque de insetos, sendo 
que as folhas da coroa devem estar 

verdes e erguidas. 

4,79 134,12 Bela vista 

41 60 

ALFACE - unidade (pé), fresca, tipo 
crespa, tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme e 

intacta, isenta de material terroso e 
unidade externa anormal, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, 

parasitas e larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte de acordo com a Resolução 
n.º 12/78 da CNNPA.  

2,90 174,00 Bela vista 

44 32 

Batata inglesa - lisa e lavada de 
primeira qualidade, tamanho e 

coloração uniforme, fresca, compacta e 
firme, sem lesões de rachaduras e 

cortes, sem danos fisicos oriundos do 
manuseio e transporte, devendo ser bem 

desenvolvida, de colheita recente. 

3,95 126,40 Bela vista 

46 32 

Brócolis - produto com cabeças de 
coloração verde escura, firmes, 

compactas, com granulação fina e sem 
sinais de murcha. 

5,45 174,40 Bela vista 

48 40 

CENOURA -  pacote de 1 quilo, 
embalados em sacos de polietileno 

transparente tamanho médio a grande, 
aparência natural, sem fungos, sem 

manchas escuras, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não 
estar danificado por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica que afete a 
sua aparência, não serão permitidos 
rachaduras, perfurações e cortes e 

deverão estar em conformidade com os 
itens 17 e 18 da portaria CVS 006/99 

de 10/03/99. 

3,30 132,00 Bela vista 

49 120 

Cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 
aparencia viçosa, os maços não podem 

ter folhas que estão murchas ou 
amarelas, cultivado organicamente, em 

maços de no minimo 300 gr. 

1,00 120,00 Bela vista 

52 280 

Laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão 
dos dedos, de coloração de acordo com a 

variedade. 

1,47 411,60 Bela vista 

55 90 
Melancia - produto com casca firme, 

lustrosa e sem manchas escuras, deve 1,35 121,50 Bela vista 

ser pesada em relação ao volume. 

58 75 

REPOLHO ROXO - unidade (cabeça) 
tamanho médio, primeira qualidade, 
cabeças fechadas, sem ferimentos ou 
defeitos, tenros, sem manchas e com 

coloração uniforme. livres de terra nas 
folhas externas de acordo com a 
Resolução n.º 12/78 da CNNPA.  

2,94 220,50 Bela vista 

61 35 

Uva itália - de cachos bem cheios, com 
bagas firmes e lisas de cor e tamanho 

apropriados para a variedade, as frutas 
não devem se desprender com facilidade 

do cacho, devem estar livres de 
manchas. 

5,90 206,50 Bela vista 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 267/2014 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. 200/14, homologado em 
26/06/2014.
Valor Homologado: R$ 5.099,15 (cinco mil e noventa e nove reais e quinze 
centavos). 
Objeto: Aquisição de produtos alimentícios e materiais de copa e cozinha para 
uso no Quartel do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
Empresa: Edson Pinheiro Soares Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 4 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 52 

Arroz tipo 1, submetido a vapor sob 
pressão para facilitar e melhorar seu 
cozimento, a embalagem do produto 

deve conter registro da data de 
fabricação, peso e validade estampado 

no rótulo. Embalagem 5kg. 

10,30 535,60 Q gostoso 

4 120 
CAFÉ TORRADO MOÍDO, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE. EMBALAGEM DE 500GR  7,35 882,00 Sollus 

13 230 

MACARRÃO ESPAGUETE - pacote de 
500g, sêmola especial, seca, com ovos, 

ingredientes: sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico 

(43,2%), farinha de trigo comum 
enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), fécula de mandioca (1,6%), 

corantes naturais urucum e cúrcuma, 
fabricada a partir de matérias-primas 

selecionadas sãs, limpas e de boa 
qualidade, deverão apresentar após o 

cozimento cortes soltos de consistência 
macia, porém não papa ou pegajosa, 
livre de matéria terrosa, parasitos, 

larvas e detritos de animais e vegetais, 
embalagem primária sacos de polietileno 

atóxico, resistentes, termossoldado, 
contendo peso líquido de 1kg, validade 

mínima de 8 meses.   

2,78 639,40 floriani 

15 32 

MARGARINA – Com 80% de lipídios, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares 
aos mesmos e deverão estar isentos de 

ranço e de outras características 
indesejáveis - embalagem de polietileno 

leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. Embalagem deverá 

conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 

nutricionais, número de lote, Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. com 
registro no ministério da agricultura, 
SIF/DIPOA Embalagem de 500grs.  

4,65 148,80 Coamo 
família 

24 360 
REFRIGERANTE - garrafa pet com 2 

litros, sabores diversos. 3,34 1.202,40 Gold scrin 

25 380 

Leite longa vida integral, esterilizado , 
em embalagem tetra-pack de 1 litro, e 
reembalados em caixa de papelão com 
12 unidades. Composição mínima por 

litro: valor energético 550 kcal, 
carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, 

lipídeos 30 gr. A embalagem deve conter 
o registro no Ministério da Saúde, local 
de origem, peso, data de embalagem e 

validade do produto. 

2,24 851,20 Mondai 

34 35 

Salsicha tipo viena apresentando sabor 
acentuado de defumação e condimentos 
característicos das salsichas típicas da 

cidade de Viena na Áustria. Não 
podendo ser enlatadas., entregues em 

embalagens que contenham 
especificados o local de origem do 

6,85 239,75 Canção 

produto, peso, data de embalagem e 
data de validade, conforme legislação 

vigente. 

56 150 

Ovos branco - de galinha, grande e 
isento sujidades, fungos e substancias 
tóxicas, acondicionados em embalagem 
apropriada, embalagens que contenham 

especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e 

data de validade. 

4,00 600,00 Ouro 
branco 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 268/2014 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. 200/14, homologado em 
26/06/2014.
Valor Homologado: R$12.249,49 (doze mil e duzentos e quarenta e nove reais e 

quarenta e nove centavos).
Objeto: Aquisição de produtos alimentícios e materiais de copa e cozinha para 
uso no Quartel do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
Empresa: DAD Supermercados Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 4 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 35 

Açúcar refinado de origem vegetal, 
constituido fundamentalmente por 

sacarose de cana-de-açúcar, aspecto sólido 
amorfo e cor branca com grãos finos de 
não definidos, não deverá empedrar, a 

embalagem do produto deve conter registro 
da data de fabricação, peso e validade 
estampado no rótulo, embalagem 5 kg. 

11,89 416,15 Alto alegre 

5 40 

CREME DE LEITE - embalagem com peso 
aproximado de 300 (trezentos) gramas, 
origem animal, embalado em lata ou 

tetrapack, limpa, isenta de ferrugem, não 
amassada, não estufada, resistente. A 

embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número do lote, 
quantidade do produto. Atender as 

exigências do Ministério da Agricultura e 
DIPOA, conforme Portaria 369 de 
04/09/1997 e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de origem Animal. Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) 

meses a partir da data de entrega.  

1,50 60,00 Italac 

7 36 

ERVILHA EM CONSERVA - embalagem 
com peso aproximado de 200 (trezentos) 

gramas, reidratada, em conservam 
acondicionada em recipiente de folha de 

flandres, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo, contendo 200g de 
peso liquido drenado. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informações 

nutricionais, número do lote, data de 
validade, quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar validade 

mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega.  

1,30 46,80 Ciafrios 

8 125 

Extrato de tomate preparado com frutos 
maduros, escolhidos, sãos, sem pele e 

semente, tolerância de 1% de açúcar e de 
5% de cloreto de sódio, isento de 

fermentação e não indicar processamento 
defeituoso, embalagem contendo registro 

de data de fabricação, peso e validade 
estampados no rótulo, embalagem com 

350 g. 

2,25 281,25 Ciafrios 

11 150 

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, de acordo 
com as NTA 02 e 14, classificado com tipo 
cores, isto é, constituído de grãos com a 

mesma coloração admitindo-se no máximo 
05 (cinco)% de misturas de outras classes 
e até 10 (dez)% de mistura de variedades 
da classe cores, isento de matéria terrosa, 

de parasitas, de detritos animais ou 
vegetais, pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, 
chuvados, mofados, carunchados e 
descoloridos que prejudiquem sua 

aparência e qualidade, produção da última 
safra, umidade máxima 12,0 (g), validade 
mínima de 6 meses, embalagem primária 

saco de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado, contendo peso líquido de 1 

(um) kg.  

2,97 445,50 Efraim 

17 140 
Óleo de Soja vegetal comestível, tipo 

refinado, embalagem com 900ml.  2,70 378,00 Coamo 

20 64 

Tempero completo contendo em sua 
composição: sal, cebola, alho, cebolinha, 

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. Não 
contém glutem. A embalagem do produto 
deve conter registro de data de fabricação, 

peso e validade impressos no rótulo. 

1,90 121,60 ciafrios 

22 45 

PRESUNTO DE CARNE SUÍNA COZIDO - 
quilo, sem capa de gordura, fatiado no dia 

da entrega peça, a embalagem original 
deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do 

produto até o momento do consumo, 
acondicionado em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega. pesando 

aproximadamente fatias de 30g.  

18,00 810,00 Frimesa 

28 160 

Carne bovina Coxão mole, cortada em bife 
com peso aproximado de 150 gr., 

entregues em embalagens que contenham 
especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de 
validade, transportada em veículo 

refrigerado ou caixas de isopor conforme 
legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

16,75 2.680,00 Ribeiro 

30 90 

Carne bovina posta vermelha, entregues 
em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, 
peso, data de embalagem e data de 
validade, transportada em veículo 

refrigerado ou caixas de isopor conforme 
legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

15,88 1.429,20 Ribeiro 

31 240 

CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-
COXA - congelada, (a temperatura deve ser 

inferior a -18.ºC), aspecto próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa, odor 

e sabor próprios, embalagem em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não 

violado, resistente, a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA e selo de inspeção 
SIM, SIE ou SIF, peso líquido máximo de 

5kg por embalagem, deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou em 
caixas de isopor em condições higiênicas 

ideais ao transporte. 

5,85 1.404,00 granjeiro 

33 40 

Pernil suíno com osso, entregues em 
embalagens que contenham especificados 
o local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou 

caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

8,85 354,00 Ribeiro 

36 20 Bacon defumado de barriga suína, 14,69 293,80 Frimesa 
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17 140 
Óleo de Soja vegetal comestível, tipo 

refinado, embalagem com 900ml.  2,70 378,00 Coamo 

20 64 

Tempero completo contendo em sua 
composição: sal, cebola, alho, cebolinha, 

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. Não 
contém glutem. A embalagem do produto 
deve conter registro de data de fabricação, 

peso e validade impressos no rótulo. 

1,90 121,60 ciafrios 

22 45 

PRESUNTO DE CARNE SUÍNA COZIDO - 
quilo, sem capa de gordura, fatiado no dia 

da entrega peça, a embalagem original 
deve ser a vácuo em saco plástico 

transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente, que garanta a integridade do 

produto até o momento do consumo, 
acondicionado em caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega. pesando 

aproximadamente fatias de 30g.  

18,00 810,00 Frimesa 

28 160 

Carne bovina Coxão mole, cortada em bife 
com peso aproximado de 150 gr., 

entregues em embalagens que contenham 
especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de 
validade, transportada em veículo 

refrigerado ou caixas de isopor conforme 
legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

16,75 2.680,00 Ribeiro 

30 90 

Carne bovina posta vermelha, entregues 
em embalagens que contenham 

especificados o local de origem do produto, 
peso, data de embalagem e data de 
validade, transportada em veículo 

refrigerado ou caixas de isopor conforme 
legislação vigente, não podendo estar 

congelada. 

15,88 1.429,20 Ribeiro 

31 240 

CARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-
COXA - congelada, (a temperatura deve ser 

inferior a -18.ºC), aspecto próprio da 
espécie, não amolecida nem pegajosa, odor 

e sabor próprios, embalagem em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não 

violado, resistente, a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto, 

número do registro no Ministério da 
Agricultura SIF/DIPOA e selo de inspeção 
SIM, SIE ou SIF, peso líquido máximo de 

5kg por embalagem, deverá ser 
transportado em carro refrigerado ou em 
caixas de isopor em condições higiênicas 

ideais ao transporte. 

5,85 1.404,00 granjeiro 

33 40 

Pernil suíno com osso, entregues em 
embalagens que contenham especificados 
o local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou 

caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

8,85 354,00 Ribeiro 

36 20 Bacon defumado de barriga suína, 14,69 293,80 Frimesa 

contendo em sua composição: água, sal, 
conservador: nitrito de sódio, antioxidante: 
eritorbato de sódio, não deve conter glúten, 
entregues em mantas de 3 kg, embalagens 

que contenham especificados o local de 
origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, conforme 
legislação vigente. 

38 960 

Água mineral, não gasosa, oriunda de 
fonte hipotermal que apresente laudo de 

análise do órgão competente, entregues em 
embalagens de 500ml tipo pet. A 

embalagem deverá conter especificado o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade. 

0,90 864,00 Boreal 

40 32 

Acelga - produto com textura crocante e 
sabor doce com folhas verdes e de cores 

vivas sem escurecimentos ou 
amarelamentos, sem buracos, hastes 

frescas em maços de no mínimo 400 gr. 

4,79 153,28 In natura 

42 10 

ALHO - pacote de 1 (um) quilo, embalado 
em saco de polietileno transparente, 
classificação/características gerais 

constituídas de alho de ótima qualidade, 
sem defeitos, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas, deverão apresentar 

coloração e tamanho uniforme e típica da 
variedade, os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria CVS 006/99 de 10/03/99.  

11,65 116,50 In natura 

43 120 

Banana caturra - produto com bom 
aspecto e aroma característico, casca bem 

amarela de aspecto firme e sem partes 
moles ou machucadas. Com maturação 

média. 

2,89 346,80 In natura 

45 24 

BETERRABA - pacote de 1 (um) quilo, 
embalada em saco plástico de polietileno 

transparente, sem folhas, primeira, bulbos 
de tamanhos médios, uniformes, sem 

ferimentos ou defeitos, ternos sem corpos 
estranhos ou terra aderida à superfície de 

acordo com a Resolução n.º 12/78 da 
CNNPA.  

3,40 81,60 In natura 

47 80 

Cebola branca extra, com grau médio de 
amadurecimento, compacta e firme, sem 

lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração 
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 
graúda, isenta de enfermidades, sujidades, 

parasitas e larvas. 

2,70 216,00 In natura 

50 22 

Escarola - Chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, 

brilhantes, firmes e sem áreas escuras e 
sem folhas murchas, sendo que as folhas 

externas devem apresentar coloração verde 
mais escuro que as internas. 

2,98 65,56 In natura 

51 45 

Couve-flor - cabeças compactas fechadas 
de cor branca ou creme, sem manchas 
escuras, pois ao contrário demonstram 
estarem queimadas ou com fungos, se 

envolvidas pelas folhas, estas devem estar 
verdes e sem sinais de estarem murchas. 

4,97 
 223,65 In natura 

53 80 

Maçã nacional - produto de coloração viva, 
firme e pesada em relação ao tamanho, de 

casca lisa, sem depressões ou 
machucados, tamanho médio de primeira 

qualidade. 

3,97 317,60 In natura 

54 60 
Mamão comercial - produto sem manchas, 

flacidez, exsudação ou lesões; tamanho 2,90 174,00 In natura 

médio e grau médio de amadurecimento, 
tonalidade amarelo alaranjado e exalando 

um suave aroma característico. 

57 18 

PIMENTÃO VERDE - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos de manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação.  

4,65 83,70 In natura 

59 50 

RÚCULA: produtos sãos, limpos e de boa 
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, 
sem traços de descoloração e turgescência, 

intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
(unidade - pés).  

1,95 97,50 In natura 

60 90 

TOMATE  SANTA CRUZ -   de médio 
amadurecimento, firme, íntegro, sem 

manchas, batidas e esfolões, coloração 
uniforme, entregues em caixas de madeira 

ou plastico. 

4,90 441,00 In natura 

62 40 
Vagem comprida - produto deve ser firme 

de pontas verdes e sem machucados. 8,70 348,00 In natura 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 26 de junho de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 354/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 281/14, homologado em 19/09/2014.
Valor Homologado: R$ 16.693,70 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e três 

reais e setenta centavos).
Objeto: Aquisição de vidros, portas de vidro para a Secretaria de Serviços Mu-
nicipais.
Empresa: I A C Leal e Leal Ltda – Me.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

1 100 Metros quadrados de vidro, canelado 3 mm, colocado. UBV 47,53 4.753,00 
2 100 Metros Quadrados de vidro incolor 3 mm, colocado. UBV 47,53 4.753,00 

3 1 
Portas de vidro temperado, com espessura de 10mm, 

(instalada), com medidas de 3,00m de largura e 
2,80m de altura, cada uma.  

Blindex 1.552,00 1.552,00 

4 1 
Portas de vidro temperado, com espessura de 08mm 

(instalada), com medidas de 2,00m de largura e 
2,10m de altura, cada uma. 

Blindex 688,70 688,70 

5 100 Metros quadrados de vidro mini boreal, colocado. UBV 49,47 4.947,00 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de setembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 890/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando da Divisão Financeira do Fundo Municipal de Saú-
de, de 15/09/2014,
  RESOLVE: 
Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor municipal DIOGO 
ALARCON ROSSETO, ocupante do cargo de provimento efetivo de ASSIS-
TENTE ADMINISTRATIVO, no período de 15/09/2014 a 30/09/2014, devido 
às necessidades do Município. 
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração.
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 23 de Setembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 891/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista do contido no processo protocolado sob nº 18272, de 22 de 
setembro de 2014,
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, ELIZABETE PEREIRA 
CAMPOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, 02 
(dois) anos de licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares, com 
base no artigo 148 do Regime Jurídico Único, da Lei Nº 1.267/90, de 11/09/90, 
a partir de 19 de setembro de 2014.
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 23 de Setembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 892/2014-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 18380, de 23 de se-
tembro de 2014,
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, ao servidor público municipal,  ADILSON RUAS DA 
SILVA 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 13/09/1990 
a 12/09/1995, no período de 22/09/2014 a 20/12/2014, 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 entra em vigor na data de sua publicação.

Div. de Recursos Humanos
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de Setembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
24 de março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 
2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito a 
nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 08 
de outubro de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS
NOME     CLASSIFICAÇÃO
ELAINE KELLI RAVAZIO    54°
SILVANA APARECIDA BALANCIERI PERASSOLI  55º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna, exame médico de 
um Otorrinolaringologista e exame de sanidade física;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia); 
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo); 
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência. 
Cianorte, 25 de Setembro de 2014.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Processo n° 013/2014 - CAPSECI 

Amparo legal: art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ordenador de Despesa: Diego Faciroli Ferreira – Superintendente/CAPSECI. 
Valor Inicial: R$ 1.169,00 (mil cento e sessenta e nove reais). 
Objeto: Aquisição de material de expediente (toner, corretivo e cartuchos) para 
a CAPSECI.
Justificativa: Bens de pequeno valor para a manutenção dos serviços da CAP-
SECI.
Fornecedor: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP – CNPJ/MF n° 
09.643.905/0001-54
Cianorte, 25 de setembro de 2014.

 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTES: Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públi-
cos do Município de Cianorte – CAPSECI e A. M. APOLONIO PAPELARIA 
LTDA - EPP, CNPJ sob nº 09.643.905/0001-54, localizada na Avenida América, 
1572 – Conjunto Portal das Américas, Cianorte/PR, CEP 87.205-100.
OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de material de expediente (to-
ner, corretivo e cartuchos) para a CAPSECI, conforme Dispensa de licitação nº 
013/2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

CAPSECI

suas posteriores alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.04.122.0003.2001.3.3.90.30 – Manu-
tenção da Superintendência da CAPSECI/Material de Consumo – Fonte 001.
VALOR: R$ 1.169,00 (mil cento e sessenta e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/09/2014 à 31/12/2014
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2014.
SIGNATÁRIOS: Diego Faciroli Ferreira/Superintendente da CAPSECI e Sami-
ra Juliana Mantovanelli Apolonio representante da A. M. APOLONIO PAPE-
LARIA LTDA – EPP
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