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Gabinete do Prefeito
P O R T A R I A  Nº 38/2015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Nomear comissão responsável por avaliar se as amostras de mesas e 
cadeiras plásticas em polipropileno recebidas pelo Município estão em confor-
midade com as descrições constantes no Edital Pregão presencial nº 78//2015, 
assim composta:
 I – Presidente:
 Reginaldo Epifanio de Souza
 II – Demais membros:
 Jose Maria Gomes
 Elias Bueno
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Maio de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16/2015 – Proc 156

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa JAQUELINE NABHAN 
MOREIRA, para atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde do Mu-
nicípio, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, 
caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 99/2015 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-

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 21.951,77 (vinte e um mil e novecentos e cinquenta e um 
reais e setenta e sete centavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: Sidnei Aparecido Chiarelli & Cia Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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.    1,10  

44,00 Líder 

6 42 

Doce pastoso, diversos sabores, ingredientes: 
açúcar, 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 glúten. A 
embalagem do produto deve conter registro da data 

de fabricação, peso e validade estampado no 
rótulo. embalagem com 500 g.   1,50  

63,00 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.   0,85  

106,25 Ciafrios 

9 20 

Farinha de rosca tipo marrocos, embalagem 
contendo registro de data de fabricação, peso e 

validade estampado no rótulo, embalagem 
contendo 1kg.   2,99  

59,80 Amafil 

10 12 

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

contendo em sua embalagem dados de 
identificação, procedência, 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.   6,60  

79,20 Coamo 

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.     1,00  

230,00 Floriani 

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.    1,49  

59,60 Purity 

17 140 Óleo de Soja vegetal comestível, tipo refinado,   2,68  375,20 Leve 
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Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

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.    1,10  

44,00 Líder 

6 42 

Doce pastoso, diversos sabores, ingredientes: 
açúcar, 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 glúten. A 
embalagem do produto deve conter registro da data 

de fabricação, peso e validade estampado no 
rótulo. embalagem com 500 g.   1,50  

63,00 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.   0,85  

106,25 Ciafrios 

9 20 

Farinha de rosca tipo marrocos, embalagem 
contendo registro de data de fabricação, peso e 

validade estampado no rótulo, embalagem 
contendo 1kg.   2,99  

59,80 Amafil 

10 12 

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

contendo em sua embalagem dados de 
identificação, procedência, 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.   6,60  

79,20 Coamo 

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.     1,00  

230,00 Floriani 

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.    1,49  

59,60 Purity 

17 140 Óleo de Soja vegetal comestível, tipo refinado,   2,68  375,20 Leve 

embalagem com 900ml.  

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.   2,99  

233,22 Piko 

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.    19,40  

873,00 Seara 

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.    19,50  

877,50 Italac 

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.   1,90  

722,00 Italac 

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.   18,60  

1.525,20 ribeiro 

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.   18,60  

2.976,00 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.   18,60  

2.232,00 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   17,40  

1.566,00 Ribeiro 

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

31 240 

Coxa e sobrecoxa de frango - produto de qualidade 
- 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.   5,30  

1.272,00 Guibom 
/somave 

32 125 

Carne suína bisteca, produto de qualidade, 
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.   10,50  

1.312,50 Ribeiro 

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.   8,80  

352,00 Ribeiro 

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 produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, conforme legislação vigente.   6,65  

232,75 copacol 

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.   14,60  

438,00 Seara 

36 20 

Bacon defumado de barriga suína, 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.   17,80  

356,00 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.   16,85  

1.011,00 arapongas 

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.   0,48  

460,80 Boreal 

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.   2,95  

82,60 Bela vista 

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.   3,60  

115,20 Bela vista 

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

31 240 

Coxa e sobrecoxa de frango - produto de qualidade 
- 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.   5,30  

1.272,00 Guibom 
/somave 

32 125 

Carne suína bisteca, produto de qualidade, 
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.   10,50  

1.312,50 Ribeiro 

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.   8,80  

352,00 Ribeiro 

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 produto, peso, data de embalagem e 

data de validade, conforme legislação vigente.   6,65  

232,75 copacol 

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.   14,60  

438,00 Seara 

36 20 

Bacon defumado de barriga suína, 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.   17,80  

356,00 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.   16,85  

1.011,00 arapongas 

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.   0,48  

460,80 Boreal 

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.   2,95  

82,60 Bela vista 

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.   3,60  

115,20 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.    2,70  

162,00 Bela vista 

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.   2,95  

354,00 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 físicos oriundos do manuseio e 

transporte, devendo ser bem desenvolvida, de 
colheita recente.   3,90  

124,80 Bela vista 

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.    2,85  

68,40 Bela vista 

46 32 
Brócolis - produto com cabeças de coloração verde 
escura, firmes, compactas, com granulação fina e 

sem sinais de murcha.   3,60  
115,20 Bela vista 

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.   2,75  

220,00 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.   2,95  

118,00 Bela vista 

49 120 

Cheiro verde - o cheiro verde precisa ser fresco, 
com uma cor verde profundo e aparência viçosa, os 
maços não podem ter folhas que estão murchas ou 
amarelas, cultivado organicamente, em maços de 

no mínimo 300 gr.   1,00  

120,00 Bela vista 

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.   1,85  

40,70 Bela vista 

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.   3,65  

164,25 Bela vista 

52 280 
Laranja pêra tamanho grande - de consistência 

uniforme e firme a pressão dos dedos, de coloração 
de acordo com a variedade.   1,18  

330,40 Bela vista 

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.   3,95  

316,00 Bela vista 

54 60 
Mamão comercial - produto sem manchas, flacidez, 
exsudação ou lesões; tamanho médio e grau médio 
de amadurecimento, tonalidade amarelo alaranjado   3,15  

189,00 Bela vista 

e exalando um suave aroma característico. 

55 90 
Melancia - produto com casca firme, lustrosa e 

sem manchas escuras, deve ser pesada em relação 
ao volume.   1,35  

121,50 Bela vista 

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.   3,99  

598,50 Bela vista 

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 Bela vista 

58 75 

REPOLHO EXTRA - unidade (cabeça), sem defeitos 
que afetem sua aparência, embalados em sacos de 

polietileno transparente, a unidade deverá estar 
limpa, sem folhas velhas, ou seja, a cabeça deverá 
estar com suas folhas firmes na formação, deverá 
ser bem formado, sem defeitos, com folhas verdes 

claras sem traços de descoloração turgescente, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas, deverão 

apresentar coloração e tamanho uniforme e típica 
da variedade, deverá ser procedente de espécimes 

vegetais genuínos e sãos, deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria CVS 

006/99 de 10/03/99.    2,45  

183,75 Bela vista 

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).    2,45  

122,50 Bela vista 

60 90 

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

batidas e esfolões, coloração uniforme, entregues 
em caixas de madeira ou plástico.   4,25  

382,50 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.   4,85  

169,75 Bela vista 

62 40 
Vagem comprida - produto deve ser firme de 

pontas verdes e sem machucados.   7,80  
312,00 Bela vista 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 100/2015 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. 63/15, homologado em 27/04/2015.
Valor Homologado: R$ 499,13 (quatrocentos e noventa e nove reais e treze cen-
tavos).
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: D Mille Industria E Comércio De Produtos Alimentícios Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 109/2015 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. 69/15, homologado em 30/04/2015.
Valor Homologado: R$ 26.496,00 (vinte e seis mil e quatrocentos e noventa e 
seis reais).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ENCAMINHAMENTO PARA TRATA-
MENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE CARCAÇAS DE ANIMAIS. 
Empresa: Bio Resíduos Transporte Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 375/2014 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. 293/14, homologado em 
06/11/2014.
Valor Homologado: R$ 637.500,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 35 

Açúcar refinado de origem vegetal, constituído 
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.   6,80  

238,00 Super sucar 

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.   5,45  

136,25 Arapongas 

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.    0,88  

17,60 Zanin 

18 12 
SAL FINO E IODADO (contendo cloreto de sódio) - 
pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-umectante, 

auui, conforme legislação vigente.    0,65  
7,80 Pop 

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 glúten. A embalagem do produto 
deve conter registro de data de fabricação, peso e 

validade impressos no rótulo.   0,68  

43,52 D mille 

21 22 

VINAGRE - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de álcool 
procedente principalmente de matérias agrícolas. 
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado 
para a distribuição no comércio em geral. Com 

acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, 
sem corantes, sem essências. e sem adição de 
açúcares. De acordo com a rdc n°276/2005. 

Embalagem 500ml.    0,82  

18,04 Heining 

26 16 PAPEL ALUMÍNIO, Rolo de 45cmx7,5m.   2,37  37,92 Real pack 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 48 
COLETA E TRANSPORTE DE CARCAÇA DE 

ANIMAIS. 120,00 5.760,00 

2 1.920 kG DE CARCAÇA DE ANIMAIS. 10,80 20.736,00 
 

 
 

reais).
Objeto: Aquisição de cascalhos para melhorias das estradas rurais do Município. 
Empresa: J D Barrim Junior Cascalho Eireli Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Novembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 376/2014 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. 308/14, homologado em 
06/11/2014.
Valor Homologado: R$ 14.193,50 (quatorze mil e cento e noventa e três reais e 
cinquenta centavos).
Objeto: Serviço de confecção de materiais gráficos para a Secretaria de Bem 
Estar Social. 
Empresa: Gráfica e Editora Bacon Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 3.000 
Etiquetas - Adesivos. 7x7 cm, 4x0 cores, Tinta 

Escala em Adesivo Brilho 100g. Corte/Vinco. Com 
arte e Material incluso. 

0,09 270,00 

2 2.000 
Etiquetas - Adesivos. 12x12 cm, 4x0 cores, Tinta 

Escala em Adesivo Brilho 100g. Corte/Vinco. Com 
arte e Material incluso. 

0,16 320,00 

3 1.000 
Cartões de Visita. 5x9 cm, 4x1 cores, Tinta Escala 
em Couche Liso Brilho 350g. Com arte e Material 

incluso. 
0,09 90,00 

4 2.000 
Folders. 20x20 cm, 4x4 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 115g. Dobrado. Com arte frente 
e verso e Material incluso. 

0,14 280,00 

5 1.000 
Cartões de visita. 5x9 cm, 4x0 cores, Tinta Escala 
em Couche Liso Brilho 350g. Com arte e Material 

incluso. 
0,09 90,00 

6 100 
Pastas. 32x44 cm, 1x0 cor, Tinta Preta e Off-set 

240g. Dobra. Material incluso. 1,70 170,00 

7 100 
Folhas. 1x0 cor, Tinta Preta em Off-set 75g. Material 

Incluso. 0,78 78,00 

8 10 
Blocos - 100x1. 1 via 20x30cm, 1x1 cor, Tinta Preta 

em Off-set 75g. Colado, Grampeado. Material 
incluso. 

11,95 119,50 

9 2.000 
Pastas. 31x45 cm, 4x0 cores, Tinta Escala em 
Couche Liso Brilho 350g. Dobra. Com arte e 

material incluso.  
0,95 1.900,00 

10 2.000 
Envelopes prontos. 11,4x22,7cm, 4x0 cores, Tinta 
Escala em Envelope Branco 114x227. Com arte e 

Material incluso. 
0,26 520,00 

11 2.000 
Cartões - Crachá. 8x9,5cm, 4x0 cores, Tinta Escala 

em Off-set 240g. Com arte e Material incluso. 0,14 280,00 

12 2.000 

Cadernos - 40x1. Capa e Contra: 20x13,5cm, 4x0 
cores, Tinta Escala em Couche Liso Brilho 350g. 1 
via 9x13 cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Iff-set 75g. 

CHAPA CTP. Com Espiral, Corte/Vinco. Com arte e 
Material incluso. 

2,10 4.200,00 

13 2.000 
Folders. 20x20 cm, 4x4 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 115g. Dobrado. Com arte frente 
e verso e Material incluso. 

0,14 280,00 

14 3.000 
Folders - 20x30cm, 4x4 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 115g. Dobrado. Com arte frente 
e verso e Material incluso. 

0,18 540,00 

15 4.000 
Panfletos - 100x150mm, 4x0 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 90g.  Com arte e Material 
incluso. 

0,06 240,00 

16 2.000 
Panfletos - 140x200mm, 4x0 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 90g. Com arte e Material 
incluso. 

0,13 260,00 

17 3.000 
Panfletos - 120x200mm, 4x0 cores, Tina Escala em 

Off-set 240g. Com arte e Material incluso. 0,09 270,00 

18 1.000 
Panfletos - 140x140mm, 4x0 cores, Tinta Escala em 

Off-set 240g. Com arte e Material incluso. 0,24 240,00 

19 3.000 
Folders - 20x20 cm, 4x4 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 115g. Dobrado. Com arte frente 
e verso e Material incluso. 

0,11 330,00 

20 2.000 
Cartões de Visita. 5x9 cm, 4x0 cores, Tinta Escala 
em Couche Liso brilho 350g. Com arte e Material 

incluso. 
0,14 280,00 

21 200 
Calendário de Mesa. 200x320mm, 4x0 cores, Tinta 

Escala em Supera 275g. Com arte e Material 
incluso. 

1,58 316,00 

22 1.000 
Etiquetas - Etiqueta de papel. 7x7 cm, 4x0 cores, 

Tinta Escala em Adesivo Brilho 100g. Corte/Vinco. 
Com arte e Material incluso. 

0,19 190,00 

23 1.000 
Etiquetas - Etiqueta de papel 2 cores de Cartolina. 

7x10cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Cartolina Azul 
240g. Corte/Vinco. Com arte e Material incluso. 

0,14 140,00 

24 150 
Confecção de blocos de requisição 50x2, papel 

autocopiativo, nas dimensões 21cm x 15cm, com 
material incluso. 

7,20 1.080,00 

25 5.000 
Panfletos - 140x200mm, 4x4 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 90g. Com arte e Material 
incluso. 

0,09 450,00 

26 5.000 

Confecção de capas em papel super bond 75g/m² 
nas dimensões 43cm x 32cm, na cor azul céu, 

vincadas, dobradas e sem impressos, com material 
com material incluso. 

0,18 900,00 

27 1.000 
Confecção de capas em papel super bond 75g/m² 

nas dimensões 43cm x 32cm, na cor rosa, vincadas, 
dobradas e sem impressos, com material incluso. 

0,18 180,00 

28 1.000 

Confecção de capas em papel super bond 75g/m² 
nas dimensões 43cm x 32cm, na cor verde água, 

vincadas, dobradas e sem impressos, com material 
incluso. 

0,18 180,00 
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22 1.000 
Etiquetas - Etiqueta de papel. 7x7 cm, 4x0 cores, 

Tinta Escala em Adesivo Brilho 100g. Corte/Vinco. 
Com arte e Material incluso. 

0,19 190,00 

23 1.000 
Etiquetas - Etiqueta de papel 2 cores de Cartolina. 

7x10cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Cartolina Azul 
240g. Corte/Vinco. Com arte e Material incluso. 

0,14 140,00 

24 150 
Confecção de blocos de requisição 50x2, papel 

autocopiativo, nas dimensões 21cm x 15cm, com 
material incluso. 

7,20 1.080,00 

25 5.000 
Panfletos - 140x200mm, 4x4 cores, Tinta Escala em 

Couche Liso Brilho 90g. Com arte e Material 
incluso. 

0,09 450,00 

26 5.000 

Confecção de capas em papel super bond 75g/m² 
nas dimensões 43cm x 32cm, na cor azul céu, 

vincadas, dobradas e sem impressos, com material 
com material incluso. 

0,18 900,00 

27 1.000 
Confecção de capas em papel super bond 75g/m² 

nas dimensões 43cm x 32cm, na cor rosa, vincadas, 
dobradas e sem impressos, com material incluso. 

0,18 180,00 

28 1.000 

Confecção de capas em papel super bond 75g/m² 
nas dimensões 43cm x 32cm, na cor verde água, 

vincadas, dobradas e sem impressos, com material 
incluso. 

0,18 180,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Novembro de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 317/2015-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 TA-
EKWONDO, com sede à Rua Natal , 87ª, Sala 6, Centro, Cep 86.020-230 , 
na cidade de  Londrina, estado do Paraná,  inscrita no CNPJ/MF sob nº 
80.064.116/0001-23.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
Licitação nº 35/2015.
OBJETO: Contratação da Federação Paranaense de Taekwondo para participa-
ção dos atletas do Município de Cianorte nas competições oficiais realizadas 
no Estado.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
16.390,00 (Dezesseis Mil, Trezentos e Noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 335/2015-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 C. K. Yokota Móveis Me, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Rua Alcides Bastos 1085, na cidade de Guarapuava, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 04.340.669/0001-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 12/2015.
OBJETO: Aquisição de armários para pasta suspensa para a Secretaria de Bem 
Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.200,00 (um mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 347/2015-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 Expresso Maringá Ltda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Av. Londrina, 38, Zona 08, CEP 87.050-280, na cidade de 
Maringá-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 79.111.779/0001-72.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 42/2015.
OBJETO: Contratação da empresa Expresso Maringá Ltda para fornecimento 
de bilhetes de passagens para doação através da Secretaria Municipal de Bem 
Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
18.094,50 (dezoito mil e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 351/2015-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 Noroeste Medicamentos Ltda – Epp, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede Rua Antonio Fachim 2210, CEP 87.703-350, telefone 
(44) 3422-7118, inscrita no CNPJ sob nº 06.974.929/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 111/2014.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para as unidades de saúde do 
município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 280,00 
(duzentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/06/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 359/2015-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 H.& H. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, empresa 
comercial sediada na Rua do Agricultor   nº 61 , Jardim Universidade I  –, na ci-
dade de Cianorte, no Estado do Paraná, inscrita sob o CNPJ n° 20.217.085/0001-
80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 44/2015.
OBJETO: Contratação da empresa H.& H. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS  
LTDA, para a realização de um show com a dupla “Héster  &  Helena” , no dia 
27 de julho do corrente ano, no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante 
os festejos em comemoração ao 62º Aniversário de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.000,00 (sete mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 360/2015-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 JAQUELINE NABHAN MOREIRA, pessoa física, ins-
crito no CRM-PR sob nº 33578.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Dispensa de Li-
citação nº 16/2015.
OBJETO: Contratação de médico clínico geral para atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde do Município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
80.821,38 (oitenta mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 362/2015-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 D. A. Vaneti Santos Me, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede à Rua Londrina 695, CEP 87.210-068, telefone (44) 9932-8411, na 
cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.986.454/0001-13.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 47/2015.
OBJETO: Prestação de serviços de reparos em beirais de forro e laje, pisos e 
azulejos, chapiscos de muros e paredes, demolições e outros serviços correlatos 
para manutenção e conservação das treze Escolas, doze Centros de Educação 
Infantil, CAE, Biblioteca e demais espaços componentes da rede municipal de 
educação no ano 2015.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
122.066,26 (cento e vinte e dois mil e sessenta e seis reais e vinte e seis centa-
vos).
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 366/2015-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 W P DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
vado, com sede à Avenida Amazonas nº 2.270, centro, CEP 86975-000, na cida-
de de Mandaguari, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.483.808/0001-28.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 237/2014.
OBJETO: Aquisição de toners e cartuchos de impressoras para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.774,60 (um mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/07/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 377/2015-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 Gomes Costa & Cia Ltda Me, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Rua Corumbá 100 B, zona de armazém, CEP 
87.209-002, telefone (44) 3019-5003, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 16.728.848/0001-71.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 268/2014.
OBJETO: Aquisição de pedras, areia grossa, areia fina, pó de pedra.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.516,50 (sete mil e quinhentos e dezesseis reais cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/08/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 378/2015-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 CHAPADEX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA, empresa comercial sediada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira  nº 3000 – Casa 39, Bairro Green Valley Edge City –, na cidade 
de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, inscrita sob o CNPJ n° 
20.906.966/0001-08.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 45/2015.
OBJETO: Contratação da empresa CHAPADEX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA, para a realização de um show com a dupla “FIDUMA & JECA” , no dia 
25 de julho do corrente ano, no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante 
os festejos em comemoração ao 62º Aniversário de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
60.000,00 (Sessenta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/08/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 391/2015-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 Tescaro & Tescaro Ltda Epp, pessoa jurídi-

ca de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco 127, CEP 87.200-000, 
telefone (44) 3631-6454, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
80.373.053/0001-97.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 57/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio para o 
Pronto Atendimento Municipal, para as ambulâncias do transporte de doentes 
e para fornecimento à pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
72.700,00 (setenta e dois mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/10/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de maio de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 393/2015-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 Stop Car Serviços de Estofados Ltda Me, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel Francisco Rocha 
470, CEP 87.211-604, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.665.814/0001-33.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 301/2014.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria para 
a Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.050,00 (nove mil e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/10/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de maio de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 35/2015 Proc 133

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a FEDERAÇÃO PARANAENSE 
DE TAEKWONDO, para participação dos atletas do Município de Cianorte nas 
competições oficiais realizadas no Estado, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 42/2015 Proc. 149

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou a Expresso Maringá Ltda, para forneci-
mento de bilhetes de passagens para doação através da Secretaria Municipal de 
Bem Estar Social, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fun-
damento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 44/2015 Proc. 155

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou a H.& H. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA, para show com a dupla “Héster  &  Helena” , no dia 27 de julho do cor-
rente ano, no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante os festejos em co-
memoração ao 62º Aniversário de Cianorte, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 45/2015 Proc. 183
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a CHAPADEX PRODUÇÕES AR-
TÍSTICAS LTDA, show com a dupla “FIDUMA & JECA” , no dia 25 de julho 
do corrente ano, no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante os festejos 
em comemoração ao 62º Aniversário de Cianorte, mediante INEXIGIBILIDA-
DE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 
8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 29 de abril de 2015.

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 
12/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 34, concernente a: Aquisição 
de armários para pasta suspensa para a Secretaria de Bem Estar Social. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa C. K. Yokota Móveis 
Me, como vencedora do item 01 no valor total de R$ 1.200,00 (um mil e du-
zentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de abril de 2015.

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 
48/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 93, concernente a: Aquisição 
de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração para as cozinhas das Esco-
las e Centros de Educação Infantil de Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: A. W. XAVIER DIAS 
EPP como vencedora dos itens 01, 03 no valor total de R$ 8.020,00 (oito mil 
e vinte reais), RAYBLU INFORMÁTICA LTDA – ME como vencedora dos 
itens 02 no valor total de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), VALDIR 
ZEFERINO RIBEIRO & CIA LTDA EPP como vencedora dos itens 04 no valor 
total de R$ 3.920,00 (três mil e novecentos e vinte reais), A. P. FERRAREZE 
COMERCIO ME como vencedora dos itens 05, 06, 08, 11 no valor total de R$ 
28.789,00 (vinte e oito mil e setecentos e oitenta e nove reais), REFRITHOR 
REFRIGERAÇÃO LTDA ME como vencedora dos itens 07 no valor total de 
R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), A.PAZINATO MARINGÁ – 
ME como vencedora dos itens 09 no valor total de R$ 17.250,00 (quinze mil 
e duzentos e cinquenta reais), COMERICAL PAIÇANDU LTDA – ME como 
vencedora dos itens 10, 12 no valor total de R$ 6.490,00 (seis mil e quatrocentos 
e noventa reais), COMERCIAL MS LICITA LTDA – ME como vencedora dos 
itens 13 no valor total de R$ 1.885,00 (um mil e oitocentos e oitenta e cinco 
reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2015.

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 
63/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 116, concernente a: REGIS-
TRO DE PREÇOS para aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e 
cozinha para o Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: Sidnei Aparecido 
Chiarelli & Cia Ltda Epp como vencedora do itens 5,6,8,9,10,13,14,17,19,22
,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48 49,5
0,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 no valor total de R$ 21.951,77 (vinte 
e um mil e novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), D 
Mille Ind E Com. De Produtos Alimenticios Ltda - Epp vencedora dos itens 
1,3,12,18,20,21,26 no valor total de R$ 499,13 (quatrocentos e noventa e nove 
reais e treze centavos), Invicta Alimentos Ltda – Me, vencedora dos itens 
2,4,7,11,15,16,24,42 no valor total de R$ 2.436,16 (dois mil e quatrocentos e 
trinta e seis reais e dezesseis centavos).

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de abril de 2015.
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 
69/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 122, concernente a: RE-
GISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO DE CAR-
CAÇAS DE ANIMAIS E DESTINAÇÃO FINAL. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Bio Resíduos Transpor-
te Ltda Epp como vencedora do lote único no valor total de R$ 26.496,00 (vinte 
e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

O Município de Cianorte, através da Presidente da Comissão nomeada pela 
Portaria nº 10/2015 e alterações, TORNA PÚBLICO que, através do CHAMA-
MENTO PUBLICO 001/2015 para CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS 
DO MUNICÍPIO DE CIANORTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS A PREÇOS - TABELA INDITEC – 15% de desconto, e aplicação do 
CAP conforme resolução CMED nº 04, de 18 de dezembro de 2006 e suas alte-
rações, CREDENCIOU, para futuras contratações a(s) seguinte(s) empresa(s):
Cianorte, em 30 de Abril de 2015.

Ana Paula Ribeiro Brito Águila 
Presidente

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 323/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARISA DE FÁTIMA BIA-
SOTTO SANTOS
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/04/2015, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 557/2014, à servidora Marisa de Fátima 
Biasotto Santos, que após reenquadrados passam a ser de R$ 3.156,49 (três mil 
centos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

 
ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 324/2015 – SEC/ADM
Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA LÚCIA ALARCON
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/04/2015, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 348/2006, à servidora Maria Lúcia Alar-
con, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.521,08 (um mil quinhentos e 
vinte e um reais e oito centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

 
- BARBOSA & FACINA LTDA – ME 
- FARMÁCIA AMAZONAS DE CIANORTE LTDA – ME 
- FARMÁCIA FARMANORTE LTDA – ME 

 
 

CAPSECI
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ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS

PORTARIA Nº 325/2015 – SEC/ADM
Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA BELA DOS SANTOS
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/04/2015, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 539/2006, à servidora Maria Bela dos 
Santos, que após reenquadrados passam a ser de R$ 3.846,80 (três mil oitocentos 
e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 326/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora CLEIDE MOTA DE GODOY
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/03/2015, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 661/2013, à servidora Cleide Mota de Go-
doy, que após reenquadrados passam a ser de R$ 2.799,88 (dois mil setecentos e 
noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 327/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA LUIZA BATISTA
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/03/2015, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 904/2012, à servidora Maria Luiza Batis-
ta, que após reenquadrados passam a ser de R$ 3.762,92 (três mil setecentos e 
sessenta e dois reais e noventa e dois centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 328/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos do Servidor  JOSÉ MARIA GOMES
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/03/2015, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 225/2014, ao servidor  José Maria Gomes, 
que após reenquadrados passam a ser de R$ 4.895,28 (quatro mil oitocentos e 
noventa e cinco reais e vinte e oito centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 329/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA SONIA MEDEIROS 

HIRATA
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/03/2015, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 96/2003, à servidora Maria Sonia Me-
deiros Hirata, que após reenquadrados passam a ser de R$ 2.310,31 (dois mil 
trezentos e dez reais e trinta e um centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 330/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos do Servidor  PERCIVAL CAVA
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/03/2015, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 490/2008, ao servidor  Percival cava, que 
após reenquadrados passam a ser de R$ 3.297,58 (três mil duzentos e noventa e 
sete reais e cinquenta e oito centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 331/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA HELENA PITON 
PRENDIN 
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/03/2015, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 260/1996, à servidora Maria Helena 
Piton Prendin, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.783,56 (um mil 
setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 332/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA SALVA DOS SANTOS
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/04/2015, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 832/2014, à servidora Maria Salva dos 
Santos, que após reenquadrados passam a ser de R$ 3.916,54 (três mil novecen-
tos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 333/2015 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos do Servidor  ABEL COSTA LIMA
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O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto na, 
da Lei nº 4.483/2015 e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/03/2015, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 95/1997, ao servidor  Abel Costa Lima, 
que após reenquadrados passam a ser de R$ 2.191,08 (dois mil cento e noventa 
e um reais e oito centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 22 de abril de 2015

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE
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