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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Divisão de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 006/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 09:30 horas do
dia 29 de abril de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor
preço. Objeto: Aquisição de móveis planejados, em madeira, para a Unidade de
Pronto Atendimento – UPA. Valor Máximo: R$ 260.314,33 (duzentos e sessenta
mil, trezentos e quatorze reais e trinta e três centavos). Prazo para execução: 60
(sessenta) dias. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão
ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão
de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210.
Cianorte, 08 de Abril de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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
16/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 60/2016, concernente a Contratação de empresa para prestação de serviços visando à confecção de 30 mil

Prefeitura do Município de Cianorte

pastas requerimento..
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP como vencedora do item único no valor total de R$
3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Março de 2016.
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
20/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 64/2016, concernente ao Registro de Preços visando à Aquisição de marmitex para os servidores da Secretaria de Serviços Municipais.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa ALMEIDA LEAL &
EVANGELISTA LTDA - ME como vencedora do item único, no valor total de
R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Abril de 2016.
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
43/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 97/2016, concernente ao Re-
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gistro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços de
confecção de materiais gráficos para a Secretaria de Bem Estar Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA - EPP como vencedora dos itens 01-02-03-04-05-0607-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-30-31-3233-34-35-36 no valor total de R$ 22.470,20 (Vinte e dois mil quatrocentos e
setenta reais e vinte centavos); e, CBMG DISTRIBUIDORA LTDA – ME como
vencedora dos itens 08-23-29 no valor total de R$ 6.170,00 (Seis mil cento e
setenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Abril de 2016.
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horas de locação de martelo demolidor 30kg,
220v frequencia 60hz potencia 2.200w,
9,80
incluindo maleta contendo ponteiros e
talhadeira.
horas de locação de betoneira, capacidade do
tambor 400 litros, capacidade de mistura
280 litros, rotação do tambor 26rpm,
potencia do motor 2cv iv pólos, tensão
7,95
monofásico 110/220v, frequencia 60hz,
dimensão do equipamento
1.850x985x1.475mm.
horas de locação de compactador de
percussão força do impacto 1.400kgf,
frequencia 640-680 rpm, motor 4hp 4
tempos tanque de combustivel 2,5 l, medida
11,80
da sapata 280x300
metros/minuto,amplitude de salto 85mm,
peso 73kg dim. bem. (cxlxa)
720x412x1,043mm.
horas de locação de serras para cortar piso e
asfalto, diâmetro350mmx25mm rotação
máx. do disco 3.600 rpm, profundidade do
corte 0 a 110 mm, potencia do motor 8hp 4 15,85
tempos tanque de combustivel 5,9 litros,
peso 100kg, capacidade tanque de agua 30
litros, dim. equipamento 1.160x540x930mm.
horas de locação de máquina de lavar 220
volts, 2.2 de potência vazão de agua 500 6,40
litros por hora, pressão 1.00 libras.
horas de locação de martelo rompedor, 11kg,
voltagem 220 v, frequencia 60 hz potencia
8,40
1.500w, incluindo maleta com ponteiro e
talhadeira.
horas de locação de máquina de lavar, 220
volts, vazão de agua 1.000 litros por hora,
2.600 libras de pressão.
horas de locação de caminhão muck com
capacidade mínima de 3.500kg.
horas de locação de um vibrador de imersão
com mangote, potência 16 vpm (vibração po
minuto).
horas de locação de uma alisadora de
concreto ac 48.

Aragonês

222,40

Luam

514,50

Itamaraty

278,00

Luam

596,00

Luam

528,00

Club social

644,00

Odebrecht

107,10

D mille

98,50

D mille

292,50

Bonare

4,47

134,10

D mille

1,97

98,50

D mille

1,97

78,80

D mille

3,89

389,00

Coamo

2,27

18,16

D mille

2,07

41,40

D mille

44,40

D mille

39,90

D mille

39,60

D mille

38,16

Heinig

272,50

Palmeira

345,60

Fructus

231,20

D mille

237,80

Lolly baby

80

8

350

9

100

10

200

11

200

15

100

17

30

2.940,00

18

50

1.590,00

24

150

lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato
de sódio, corante caramelo, aromatizante,
acidulante ácido cítrico. contem glúten, pode
conter traços de ovos, amemdoim e nozes.
pacotes de 400gr. de biscoito doce,
acondicionado em embalagem dupla.
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e acido folico (vitamina b9), acucar, amido,
gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte,
sal, fermentos quimicos bicarbonato de amonio e 2,78
bicarbonato de sodio, estabilizante lecitina de
soja e aromatizantes. contem gluten. aparencia:
massa bem assada, sem recheio e sem
cobertura. cor, cheiro e sabor proprios. validade
minima de 06 meses. rotulagem: de acordo com
a legislacao vigente. otima qualidade.
pacotes de 340gr de biscoito tipo pao de mel,
tradicional. ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido folico, acucar
2,98
invertido, acucar refinado, fermentos quimicos,
bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e
acidulante acido citrico. contem gluten.
biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de
trigo enriquecida com ferro e acido fólico,
gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal,
2,64
fermentos químicos fosfato mono cálcio e
bicarbonato de sódio e amônio e melhorador de
farinha: enzima protease. pode conter traços de
soja e leite. contem gluten
café torrado moído, de primeira qualidade.
6,44
embalagem de 500gr
chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes:
3,57
folhas tostadas de erva-mate (ilex
paraguariensis).
pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e
parcialmente desengordurado. nao acrescido de
acucar. ingredientes: polpa de coco
1,97
parcialmente desengordurada, desidratada e
conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª
qualidade.
latas de 330gr de extrato de tomate, simples,
concentrado. ingredientes: polpa de tomate,
1,95
agua, sal, acido citrico e corante natural de

28

30

33

50

37

40

40

100

42

8

43

20

6.340,00

1.920,00

3.360,00

8,40

2.520,00

118,00

11.800,00

5,90

590,00
559,20

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 353/2015, homologado em
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 18.982,98 (dezoito mil e novecentos e oitenta e dois reais
e noventa e oito centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza
para a Pousada da Criança.
Empresa: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

urucum. validade por dois anos a contar da data
de entrega.
pote de fermento em po quimico. 250
gramas,ingredientes: amido de milho ou fecula
de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato
de sodio e carbonato de calcio. primeira
qualidade. com prazo de validade minima de 06
meses.
pacote de macarrão espaguete, embalagem de
500gr
macarrão parafuso, embalagem de 500g.
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2
enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de
mandioca ou creme de milho, corantes naturais
urucum e cúrcuma. contem glúten.
potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal,
devendo ter validade de 6 meses apos a data de
fabricacao. podendo conter vitamina e outras
substancias permitidas, qualidade com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprio.
pacotes de 500gr. de milho branco para canjica,
tipo 1. produto proveniente de graos sadios de
milho nao danificados por insetos ou fungos e
em bom estado de conservacao. a embalagem
deve estar intacta, o produto acondicionado em
pacotes de polietileno transparente e bem
vedado. prazo de validade: minimo de 6 meses.
data de fabricacao: maxima de 30 dias.
amido de milho - farinha feita do amido do
milho, embalagem íntegra, de 500grs. o produto
deverá apresentar validade mínima de 9 meses
da entrega.

44

30

milho de pipoca, embalagem com 500gr

1,48

48

10

orégano embalagem plástica de 100g

3,99

49

20

66

24

77

50

81

720

82

80

92

20

93

30

94

30

95

120

96
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 17/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
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309,12

7

4.720,00

23,30

Chocomil

48

Valor unitário registrado
Valor total (R$)
(R$)

pacote de 500gr de colorau. po fino de coloracao
avermelhada e sem presenca de sujidade e
materiais estranhos. nao deve ser moido com 1,98
sementes para nao dar coloracao escura ao
molho. acondicionado em saco plastico.
embalagem de 750ml de vinagre branco de
1,59
álcool; ingredientes: fermentado acético de
álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%.
embalagem de 250 gr de sardinha com óleo;
ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao 5,45
próprio suco) óleo comestível e sal; não contém
glúten; não contém conservantes.
unidade refresco em pó adoçado, pacote com 0,48
30grs, sabores variados.
farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio
por 100 grs do produto: de acordo com a nta 34.
fabricada a partir de metias-primas sãs e limpas.
produto obtido pela ligeira torração da raladura
das raízes de mandioca, previamente
descascada, lavada, e isenta de cianeto. livre de
matéria terrosa, de parasitos, larvas e detritos 2,89
animais e vegetais. não podendo estar
fermentada, rançosa e ter, no máximo, 14% p/p
de umidade. validade mínima 12 meses.
embalagem: - primária: pacote de polietileno
atóxico, resistente, termossoldado, ou em filme
de poliéster metalizado com polietilene,
embalagem com 500grs
mamadeira com capacidade de armazenamento
de 260ml, adaptada para o bico super,
semelhante aos seios da mãe em látex. extremas 11,89
facilidades para a higienização livre de bisfenol a.
com selo do inmetro
chupeta com bico ortodôntico. composição:
2,95
silicone.
2,69
papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m.
absorventecom abas, embalagem com 8
unidades. tripla proteção, cobertura suave.

1,02

caixa com 12 unidades de agua sanitaria, uso
domestico, a base de hipoclorito de sodio, com 17,67
teor de cloro entre 2,0 a 2,5% p/p. com registro
na anvisa.
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Marca

468,80

4

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 364/2015, homologado em
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 36.339,20 (trinta e seis mil e trezentos e trinta e nove
reais e vinte centavos).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando à Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de caminhão muck e equipamentos de construção –
martelo demolidor e rompedor; betoneira; compactador; serra para corte de piso,
máquina de lavar; vibrador de imersão; alisadora de concreto - visando o apoio
às obras empreendidas pela Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: Mari & Saes Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Especificações

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em
po, energizado com 9 vitaminas. produto de
primeira linha, acondicionado em embalagem
atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro 2,93
de leite em po, maltodextrina, estabilizante
lecitina de soja, aroma imitacao de baunilha,
vitaminas e sal.
azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr,
embalagem de vidro. ingredientes: azeitonas, 6,44
salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico.
pacotes de 400gr. de biscoito agua e sal,
acondicionado em embalagem dupla.
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e acido folico (vitamina b9), gordura vegetal
hidrogenada, sal, acucar invertido, extrato de
malte, fermento quimico (bicarbonato de amonio,
bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio), 2,78
estabilizante lecitina de soja e melhorador de
farinha (metabissulfito de sodio e protease),
contendo gluten, e podendo conter tracos de
leite. aparencia: massa bem assada. cor, cheiro e
sabor proprios. validade: minima de 06 meses.
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente.
otima qualidade.
biscoito waffer recheado, embalagem de 115g.
diversos sabores. ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, óleo
de soja, leite desnatado em pó, sal, estabilizante 1,47
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Valor
unitário
Valor total (R$)
registrado (R$)
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88,50

Lolly baby

80,70

Real pack

122,40

Mulher
ativa

212,04

Da ilha
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93

30

com selo do inmetro
chupeta com bico ortodôntico. composição:
silicone.

2,95

94

30

papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m.

2,69

95

120

absorventecom abas, embalagem com 8
unidades. tripla proteção, cobertura suave.

1,02

96

12

97

12

100
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102

150

106

24

107

96

108

150

109

6

110

40

111

30

112

12

113

96

114

6

116

12

117

15

119

12

123

10

124

400

125

126

200

350

129

10

130

45

131

30

133

20

134

20

135

136

137
140

141

60

40

40
10

400

caixa com 12 unidades de agua sanitaria, uso
domestico, a base de hipoclorito de sodio, com 17,67
teor de cloro entre 2,0 a 2,5% p/p. com registro
anvisa.
limpa alumínio, na
a base
de ácido sulfônico,
acondicionado em frasco plástico contendo
500ml, com dados de identificação do produto, 1,49
marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade.
balde de 15 l, plástico, polietileno de alta
densidade (pead), alta resistência a impacto, 4,53
paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe
da alça, alça em metal 1010/20 zincado.
creme dental, embalagem com 90 g. composição:
1500 ppm de flúor, carbonato de cálcio, água,
sorbitol, lauril sulfato de sódio, aroma,
carboximetilcelulose, goma xantana, sacarina 1,12
sódica, silicato de sódio, triclosan,
metilparabeno, propilparabeno, bicarbonato de
sódio, corante azul ci 74160, corante verde ci
74260. contém monofluorfosfato de sódio
bastonete, caixa com c/ 75 unidades,
1,37
antigerme, com algodão 100% puro, hastes
flexíveis e inquebráveis
desinfetante com antibactericida, para uso geral,
embalagem de 2 litros, com ação bactericida, 2,70
fragrância variada. composição: corante e água.
boa qualidade. produto com registro na anvisa.
frasco com 500ml detergente com aroma neutro,
tensoativos aniônicos biodegradáveis, para
1,19
remoção de gordura em louças, talheres e

panelas, com notificação junto a anvisa,
conforme legislação vigente.
escova com cabo para lavar roupa. composição: 1,70
pigmento, matéria sintética e metal.
esponja de lavar louça, dupla face, medindo
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza
pesada, pacote com 03 unidades. com ação
antibactérias que combate o desenvolvimento e
proliferação de germes e bactérias na esponja. 1,84
lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais
difícil e lado amarelo, espuma macia, para
limpeza de superfícies delicadas. composição:
espuma de poliuretano com agente antibactérias
e fibra sintética com abrasivo. ótima qualidade.
bucha de espuma para banho (macia),
antibacteriana, dimensões 130x90x45mm,
1,48
formato oval, acondicionada em embalagem
plástica transparente. composição: espuma de
poliuretano com bactericida
frasco com 500ml de limpa vidros, (composição:
2,96
lauril éter, sulfato de sódio), líquido, com
pulverizador de gatilho.
frasco com 500ml limpador instantâneo multiuso, contendo aquilbenzeno, sulfonato de sódio,
álcool etoxilado e essência, líquido, para limpeza 1,80
em geral, com notificação junto a anvisa,
conforme legislação vigente.
inseticida, em aerossol, não contendo cfcclorofluorcarbono. embalagem: com volume não
inferior a 300 ml, com proteção contínua de no
mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos e 4,77
baratas, com frascos em aço reciclável /
ecológico, prazo de validade de no mínimo 2
anos.
palha de aço, pacote com 25 g. material: aço 0,57
carbono, aplicação: limpeza geral
pano de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado,
bordas com acabamento em overlock, dimensoes 2,74
aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de
100gr.
luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par,
luvas de proteção e segurança, uso doméstico,
tamanho médio, forro 100% algodão,
2,39
antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa
uso de talco, elaborada com látex de borracha,
natural de alta qualidade
pacote com 5 pedras de sabão em barra
3,68
glicerinado.
sabão em pó (lava-roupas), embalado em caixas
de 01 quilo, para limpeza geral, biodegradável, 3,60
original do fabricante, com registro no ministério
da saúde, químico responsável, indicação de
uso, composição, data de fabricação e de
validade e informações do fabricante no rótulo.
composição: tensoativo aniônico. tamponantes,
coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas,
branqueador óptico, essência, água, alvejante e
carga. ótima qualidade
embalagem de 2 litros de amaciante de roupas;
composição: tensoativo catiônico, ceramidas,
conservantes, corantes, opacificante, fragrância 4,19

e água; componente ativo: cloreto de dialquil
dimetil amônio.
sabonete infantil, embalagem de 80g.
composição: seboato de sódio, cocoato de sódio,
fragrâncias, dióxido de titânio, água, óleo
mineral, glicerina, benzoato de alquila c12-15,
álcool cetílico, dimeticone, estearato de glicerila,
estearato de peg-100, cetil fostato de potássio, 0,95
quatérmio-15, proteína do leite, edta dissódico ,
crospolímero de acrilatos, acrilato de alquila c1030,, carbômero,hidróxido de sódio, edta
tetrassódico e ácido etidrônico, teor de
astrovoláteis 16%.
pacote com 100 unidades de saco de lixo preto,
extraforte, com capacidade para 40 litros. micra 9,00

0,5.
esponja de la de aco carbonado abrasivo, para
limpeza em geral. embalagem com 08 unidades, 1,24
peso superior a 50gr
balde de lenços umedecidos contendo 450
9,47
unidades de 20 cm x 12 cm;
shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e
erva cidreira, frasco com 350ml para cabelos 3,98
normais a oleosos.
condicionador neutro fórmula suave, fragrância
5,99
mel e erva cidreira, frasco com 350ml para
cabelos normais a oleosos.
condicionador de cabelo infantil embalagem de
120 ml, testado dermatologicamente, com data
de fabricação e prazo de validade estampada na
embalagem. registro do ministério da saúde; 7,85
informações do fabricante; possui ph
balanceado, sem corante, não contém álcool:
contém extrato vegetal de aloe vera, hidratante e
extrato vegetal d physalis.
escova dental infantil - com cerdas macias. para
higiene bucal, corpo de polipropileno, ancora em
polipropileno e pigmentos atóxicos, uso infantil,
com cerdas macias fixadas em base medindo
aproximadamente 2,0cm e cabo com formato 1,44
anatômico, mediando aproximadamente 10cm,
acondicionado em embalagem lacrada, original
do fabricante e com informações do fabricante
estampado no rótulo do produto. ótima
qualidade
creme infantil para pentear embalagem de 150ml
5,97
com aloe e vitamina e, oftalmológica e
dermatologicamente testados.
vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de
madeira rosqueado, cepa em material plástico de 5,39
19cm, para limpeza em geral.
fraldas descartáveis uso infantil, com flocos de
superabsorção, barreiras contra vazamentos,
fitas laterais elásticas, indicador de umidade, 17,97
barreiras laterais protetoras, elásticos
anatômicos, componentes atóxicos, peso de 12 a
16 kg tamanhos p ao gg, com 32 unidades

Prefeitura do Município de Cianorte

88,50

Lolly baby

80,70

Real pack

122,40

Mulher
ativa

212,04

Da ilha

17,88

Dooby

27,18

Arqplast

Pág.3

Segunda-feira, 11 de abril de 2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 75/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
168,00

Freedent

32,88

Cotonbaby

259,20

Dooby

178,50

dooby

10,20

Desafio

73,60

Betanin

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 20/2016, homologado em
01/04/2016.
Valor Homologado: R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de marmitex para os servidores
da Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Marca

1

500

Unidades de marmitex tamanho "g", (contendo: arroz, feijão,
macarrão, salada, 03 (três) tipos de carne e 01 (uma) panqueca).

Cheiro
Verde

Valor
Unitário
R$ 11,00

Valor
Total
R$
5.500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Abril de 2016.
44,40

Ober fresh

35,52

Worker

172,80

worker

28,62

Ultra inset

6,84

Inove

41,10

Navitex

28,68

Volk

36,80

Barra nova

1.440,00

838,00

332,50

Brise

Dooby

123 baby

90,00

plastperola

55,80

Astro

284,10

Baby bless

79,60

Monange

119,80

Monange

471,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 85/2016 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 43/2016, homologado em
04/04/2016.
Valor Homologado: R$ 22.470,20 (Vinte e dois mil quatrocentos e setenta reais
e vinte centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação
de serviços 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

Unid.

1

2.000

UN

2

2.000

UN

3

5.000

UN

4

1.000

UN

5

1.000

UN

6

100

UN

7

10

UN

9

5.000

UN

10

2.000

UN

11

5.000

UN

12

4.000

UN

13

17.000

UN

14

3.000

UN

15

2.000

UN

16

3.000

UN

17

200

UN

18

1.000

UN

19

700

UN

20

2.000

UN

21

5.000

UN

22

5.000

UN

24

5.000

UN

25

5.000

UN

26

3.000

UN

27

2.000

UN

28

2.000

UN

30

1.000

UN

31

1.000

UN

32

500

UN

33

50

UN

34

10.000

UN

Tralala

57,60

Dental k

238,80

Tralala

53,90

Pop

7.188,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Baby willy

Descrição
etiquetas - adesivos. 7x7 cm, 4x0 cores, tinta escala em adesivo brilho
100g. corte/vinco. com arte e material incluso.
etiquetas - adesivos. 12x12 cm, 4x0 cores, tinta escala em adesivo
brilho 100g. corte/vinco. com arte e material incluso.
cartões de visita. 5x9 cm, 4x1 cores, tinta escala em couche liso brilho
350g. com arte e material incluso.
cartões de visita. 5x9 cm, 4x0 cores, tinta escala em couche liso brilho
350g. com arte e material incluso.
pastas. 32x44 cm, 1x0 cor, tinta preta e off-set 240g. dobra. com arte e
material incluso.
folhas. 1x0 cor, tinta preta em off-set 75g. com arte e material incluso.
blocos - 100x1. 1 via 20x30cm, 1x1 cor, tinta preta em off-set 75g.
colado, grampeado. com arte e material incluso.
envelopes abertos. 27,5 x 26 cm, 4x0 cores, papel off-set 120g, tinta
escala em envelope branco, fechado 11,4 x 22,7 cm, com faca. com
arte e material incluso.
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.
folders - 20x30cm, 4x4 cores, tinta escala em couche liso brilho 115g.
dobrado. com arte frente e verso e material incluso.
panfletos - 100x150mm, 4x0 cores, tinta escala em couche liso brilho
90g. com arte e material incluso.
panfletos - 140x200mm, 4x0 cores, tinta escala em couche liso brilho
90g. com arte e material incluso.
panfletos - 120x200mm, 4x0 cores, tina escala em off-set 240g. com
arte e material incluso.
panfletos - 140x140mm, 4x0 cores, tinta escala em off-set 240g. com
arte e material incluso.
folders - 20x20 cm, 4x4 cores, tinta escala em couche liso brilho 115g.
dobrado. com arte frente e verso e material incluso.
calendário de mesa. 200x320mm, 4x0 cores, tinta escala em supera
275g. com arte e material incluso.
etiquetas - etiqueta de papel 2 cores de cartolina. 7x10cm, 1x0 cor,
tinta preta em cartolina azul 240g. corte/vinco. com arte e material
incluso.
blocos de requisição 50x2, papel autocopiativo, nas dimensões 21cm x
15cm, picotado, grampeado e colado na lateral com arte e material
incluso.
carteirinha 16x22 cm, 4x4 cores, tinta escala em off-set 240g. com arte
e material incluso.
confecção de cartaz 30x46, papel couche 115g - 4x0 cores - com arte e
material incluso
etiquetas – adesivos. 5,5 x 5,5 cm, 4x0 cores, tinta escala em adesivo
brilho 100g. corte/vinco. com arte e material incluso.
envelope aberto 34 x 42 cm, 4x0 cores. tinta escala, envelope branco,
papel off-set 120g, envelope fechado 20 x 28 cm, com faca. com arte e
material incluso.
envelope aberto 43 x 53 cm, 4x0 cores. tinta escala, envelope branco,
papel off-set 120g. fechado 26x36 cm, com faca. com arte e material
incluso.
ficha em cartolina colorida 240g, 1x1 cores. 21x16 cm. com arte e
material incluso.
ficha 13,5 x 9 cm, papel off-set 240g, 4x0 cores. com arte e material
incluso.
ficha 8,0 x 8,5 cm, papel off-set 240g, 4x1 cores. com arte e material
incluso.
certificado 21 x 30 cm, papel off-set 240g, cores 4x0. com arte e
material incluso.
crachá furado, 10 x 15 cm, 4x0 cores. papel couche liso brilho 350g.
com cordão de polietileno. com arte e material incluso.
ficha 19,5 x 11 cm, 1x1 cores. papel off-set 180g. com arte e material
incluso.
blocos 50x2 – 1 via 20x30 cm, 1x0 cor, tinta preta em autocopiativo cf
54g, 1 via 20x30 cm, 1x0 cor, tinta preta em autocopiativo cb 54g.
colado. com arte e material incluso.
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.
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.
confecção de capas em papel super bond 75g/m² nas dimensões 43cm
x 32cm, na cor verde água, vincadas, dobradas e sem impressos, com

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
35

2.000

UN

36

2.000

UN

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

0,10

200,00

0,17

340,00

0,06

300,00

0,08

80,00

0,37

370,00

0,14

14,00

14,32

143,20

0,31

1.550,00

1,29

2.580,00

0,14

700,00

0,06

240,00

0,05

850,00

0,10

300,00

0,14

280,00

0,12

360,00

1,89

378,00

0,16

160,00

2,90

2.030,00

0,19

380,00

0,22

1.100,00

0,09

450,00

0,45

2.250,00

0,65

3.250,00

0,09

270,00

0,16

320,00

0,14

280,00

0,40

400,00

0,30

300,00

0,30

150,00

12,50

625,00

0,13

1.300,00

Assessoria de Comunicação
Social
0,13
260,00
0,13

260,00

28

2.000

UN

30

1.000

UN

incluso.
certificado 21 x 30 cm, papel off-set 240g, cores 4x0. com arte e
material incluso.
crachá furado, 10 x 15 cm, 4x0 cores. papel couche liso brilho 350g.
com cordão de polietileno. com arte e material incluso.
ficha 19,5 x 11 cm, 1x1 cores. papel off-set 180g. com arte e material
incluso.
blocos 50x2 – 1 via 20x30 cm, 1x0 cor, tinta preta em autocopiativo cf
54g, 1 via 20x30 cm, 1x0 cor, tinta preta em autocopiativo cb 54g.
colado. com arte e material incluso.
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.
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.
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.

Órgão Oficial Nº 0752
31

1.000

UN

32

500

UN

33

50

UN

34

10.000

UN

35

2.000

UN

36

2.000

UN

0,14

280,00

0,40

400,00

0,30

300,00

0,30

150,00

12,50

625,00

0,13

1.300,00

0,13

260,00

0,13

260,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Especificações

Valor unitário
registrado

Valor total
registrado

Marca

3

10

Tambor de 170 kg de graxa para pinos caz, homologado e recomendado por
montadoras.

R$ 969,00

R$ 9.690,00

LUBRAX

6

10

Caixa aditivo para radiador base monoetileno glicol sae/1034, astm d-4985 e d6210, nbr, com 12 unidades de 1 litro.

R$ 98,00

R$ 980,00

VISCONDI

8

10

Balde com 20 Litros de óleo 85w - 140, para diferencial, homologado e
recomendado por montadoras.

R$ 159,00

R$ 1.590,00

LUBRAX

10

6

Balde de graxa para rolamento grau nl glz com 20 kg, homologado e
recomendado por montadoras.

R$ 235,00

R$ 1.410,00

LUBRAX

13

20

Tambor de óleo lubrificante do motor 15w 40 api cg4/ch4, homologado e
recomendado por montadoras. tambor com 200 litros.

R$ 1.445,00

R$ 28.900,00

LUBRAX

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de julho de 2015.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 228/2015 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. 185/15, homologado em
14/07/2015.
Valor Homologado: R$ 13.559,00 (Treze mil quinhentos e cinquenta e nove
reais).
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa visando à aquisição
de óleo lubrificante para a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
rodoviários da Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: AUTO ELÉTRICA E MECANICA MENESES LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
1

40

Balde de óleo lubrificante para engrenagem SAE 140 API GL5 com 20L

Valor unitário
registrado
R$ 172,00

Valor total
registrado
R$ 6.880,00

LUBRAX

5

5

Caixa de óleo de freio dot 3 com 30x500ml.

R$ 213,00

R$ 1.065,00

LUBRAX

7

10

Caixa de óleo 2 tempo API TC 8017H para motosserra, roçadeira e outros
equipamentos com 40x500 ml

R$ 229,00

R$ 2.290,00

LUBRAX

11

12

Balde de óleo fluido de transmissão de trator tdh api gl 4, homologado e
recomendado por montadoras. balde com 20 litros.

R$ 192,00

R$ 2.304,00

LUBRAX

12

5

Caixa de óleo fluido de freio Dot 4 com 20x500ml

R$ 204,00

R$ 1.020,00

LUBRAX

Especificações

Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa visando à aquisição
de óleo lubrificante para a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
rodoviários da Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item Qtde

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de Abril de 2016.

Item Qtde
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Marca

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 231/2015 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. 187/15, homologado em
14/07/2015.
Valor Homologado: R$ 72.240,00 (Setenta e dois mil duzentos e quarenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de serviços de carregamento e
transporte de terra com pá carregadeira e caminhão para fornecimento de terra.
Empresa: OCHI & VITÓRIO LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor total
registrado

R$ 34,80

R$ 24.360,00

fornecimento de cargas de terra de no mínimo 12m³

R$ 34,50

R$ 24.150,00

serviço de transporte de cargas de terra, com caminhão, no
perímetro urbano do município de Cianorte, por uma distância de
até 10 km

R$ 33,90

R$ 23.730,00

Qtde

Especificações

1

700
Un
700
Un

serviço de pá carregadeira para carregamento de no mínimo 12m³
de terra em caminhões

2

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Valor unitário
registrado

Item

700
Un

3

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de julho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 229/2015 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. 185/15, homologado em
14/07/2015.
Valor Homologado: R$ 31.320,00 (Trinta e um mil trezentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de empresa visando à aquisição
de óleo lubrificante para a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos
rodoviários da Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: CAPITAL FILTROS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS LTDA
ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item Qtde

Especificações

Valor unitário
registrado
R$ 182,00

R$ 10.920,00 PETROBRAS

R$ 8.700,00 PETROBRAS

2

60

Balde de óleo para transmissão sae 10w torque api cf/tc, que atende as
especificações ALLISON C-3. homologado e recomendado por montadoras.balde com
20 litros.

4

60

Baldes de óleo AW 68 para sistema hidráulico de extrema pressão, que atende as
especificações HLP, DIN 51524 PARTE 2, recomendado por algum fabricante de
bombas Hidráulicas, homologado e recomendado por montadoras balde com 20 litros.

R$ 145,00

60

Baldes de óleo Direção Hidráulica que atende as especificações Dextron II, GM/
ALLISON C-4 homologado e recomendado por alguma montadora. Balde com 20
litros.

R$ 195,00

9

Valor total
registrado

R$ 11.700,00

Marca

TEXSA

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de julho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 230/2015 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. 185/15, homologado em
14/07/2015.
Valor Homologado: R$ 42.570,00 (Quarenta e dois mil quinhentos e setenta
reais).

Prefeitura do Município de Cianorte

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 423/2016 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa A P FERRAREZE COMERCIO - ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 772, na cidade de
Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-2053, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 11.489.046/0001-32.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 021/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares e móveis para o Pronto Atendimento Municipal (banqueta; cadeiras; carro maca; longarinas; mesas e macas
clínicas; treliche; entre outros).
Item

Qtde

2

10

6

5

14

4

Especificações
banqueta baixa para cozinha, na cor branca, com dimensões de 52x32x32cm, com
estrutura em aço de alta qualidade, com pintura em tinta epóxi, na cor branca,
com assento estofado revestida em courvin na cor azul.
carro funcional para limpeza confeccionado em polipropileno, com saco de vinil:
acessórios: 1 (um) balde espremedor doblô 30 litros com divisão para água limpa e
água suja; 1 conjunto mop líquido; 1 cabo em alumínio; 1 haste; 1 refil mop
líquido 320g; 1 placa de sinalização piso molhado; 1 pá coletora pop; 1 conjunto
mop pó; 1 cabo em alumínio; 1 armação; 1 refil mop pó 60cm.
treliche em madeira, na cor branco, com cabeceiras em mdf 35mm; barras em mdf
25mm; laterais da escada em mdf 18mm; degrau da escada em madeira maciça de
pinus, em mdp 12mm; estrados em mdf 12mm ou compensado 9mm; travessas
dos estrados em madeira maciça de pinus e painel da cama auxiliar em mdp
12mm; com acabamento em pintura uv alto brilho na cor branco e guard rail na
cor a escolher; com regulagem para o colchão e contém 2 escadas; com 4 pés e
peso aproximado suportado pelo produto de 90kg por cama; com estrado fixado
com parafusos nas barras, sendo 5 parafusos em cada estrado; com dimensões de
largura 0,94cm, altura 1,60m e profundidade1,98m.

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

FABONE

R$ 45,70

R$
457,00

BRALIMPIA

R$
798,99

R$
3.994,95

FRITZ

R$
788,70

R$
3.154,80

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
7.606,75 (Sete mil seiscentos e seis reais e setenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 441/2016-LCT-PMC

Divisão de Recursos Humanos

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a empresa GRÁFICA E EDITORA BACON LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ezídio Baladelli, 374,
Parque Industrial, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.207-048,
telefone (44) 3629-1583, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.311.273/0001-19.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 16/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços visando à confecção de 30 mil pastas requerimento.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 23 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 470/2016 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS - ME,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 223, lote
981 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-8296, na cidade de Cianorte, Estado
do Paraná, CEP 87.209-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.198.685/0001-71.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 14/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços visando à manutenção de caminhões e ônibus da Secretaria de Serviços
Municipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
76.052,06 (Setenta e seis mil cinquenta e dois reais e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Abril de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

A Presidente da Comissão de Licitação Especial, nomeado pela Portaria nº
44/2015, de 14 de maio de 2015, no uso de suas atribuições legais, publica o resultado do julgamento da fase de habilitação, concernente ao Edital de Licitação
nº 01/2016, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: Contratação
de empresa para execução de rede de energia elétrica em baixa tensão para
instalação de iluminação pública a fim de atender pista de caminhada do
Distrito de São Lourenço, Município de Cianorte-Pr.
Segue abaixo, resultado da fase de habilitação das empresas participantes no
certame:
Amauri Vicente dos Anjos Materiais Elétricos ME
Bauer Construções Elétricas Eireli - EPP
H.T. Engenharia Elétrica e Telecomunicações
Eireli-EPP

CNPJ

Resultado

09.210.069/0001-14

INABILITADO

11.205.516/0001-99

HABILITADO

08.282.186/0001-20

HABILITADO

J.C.F.Instalações Elétricas Ltda - EPP

12.232.478/0001-26

HABILITADO

L.S.C Instalações Elétricas Ltda - EPP

10.444.001/0001-89

HABILITADO

Lumen Instalações Elétricas Ltda-EPP

08.925.842/0001-66

HABILITADO

Tetra Construções Elétricas e Telefônicas Ltda

07.016.268/0001-60

INABILITADO

Destarte, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea a, da Lei Federal 8.666/1993, para apresentar
recurso contra a decisão da comissão.
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
Ivonete de Jesus Costa
Presidente
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 451/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
Art.1º- NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprovação em concurso público, CIRLENE MACHADO DA SILVA para exercer o cargo de
provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, do grupo ocupacional
de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da lei n.º
1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei n.º 1.267/90,
de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 33 da tabela de
vencimentos do município, a partir de 07 de abril de 2016.
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 06 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 452/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de março de
2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
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Art.1º- NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprovação em concurso público, CLEONICE MAMIM DE MELLO para exercer o cargo de
provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS II, do grupo ocupacional
de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da lei n.º
1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei n.º 1.267/90,
de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 33 da tabela de
vencimentos do município, a partir de 07 de abril de 2016.
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 06 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 453/2016-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 Administrativo de Estágio Probatório
autos nº 169/2012, 173/2012, 08/2013, 11/2013, 13/2013, 15/2013, 20/2013,
26/2013, 28/2013, 37/2013,
RESOLVE:
Art. 1º - APROVAR, o estágio probatório dos servidores abaixo relacionados,
concedendo-lhe a estabilidade no serviço público, no seu respectivo cargo de
provimento efetivo.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0752
Adriele Freitas Clabone
Cristiane P. Gurgel Mesti
Marcio Rogério Ribeiro
Anderson Moreira de Lima
Everton Danilo Borges
Rodrigo Gardin Pires
Ediucineia D. Macedo
Gilson Gomes de Souza
Ivo Benjamin da Silva
Renata Sarcetta Pacheco

Ass. Administrativo
Enfermeiro
Motorista
Fiscal Tributário
Agente Fiscal
Ass. Administrativo
Aux. de Enfermagem
Ass. Administrativo
Ass. Administrativo
Ass. Administrativo

a partir de 06/03/2016
a partir de 17/02/2016
a partir de 29/02/2016
a partir de 18/03/2016
a partir de 04/03/2016
a partir de 04/03/2016
a partir de 16/03/2016
a partir de 18/03/2016
a partir de 18/03/2016
a partir de 02/04/2016.

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 06 de Abril de 2016.
		
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 454/2016-SEC/ADM.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o estágio probatório das servidoras abaixo relacionadas, concedendo-lhes a estabilidade no serviço público, no seu respectivo cargo de provimento efetivo, com o reflexo Financeiro, de acordo com o Art. 38, Parágrafo
Único, da Lei Municipal nº 4.163/2015, de 15/10/2013.
Professor
Ed. Infantil - 30 horas
Ed. Infantil - 30 horas

a partir de 18/03/2016
a partir de 18/03/2016
a partir de 18/03/2016

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 06 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 455/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 35/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de
31/03/2016,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal MARLENE APARECIDA BENALIA BATAGLIA, da função gratificada de COORDENADOR
DE SAÚDE MENTAL E DO CAPS – CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, a partir de 31 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 456/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 35/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de
31/03/2016,
RESOLVE:
Art.1º- DESIGNAR, a servidora pública municipal MARLENE APARECIDA
BENALIA BATAGLIA, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DI-
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VISÃO DE SAÚDE MENTAL, percebendo vencimento atribuído ao símbolo
C 11 da tabela de vencimentos do município, a partir de 01 de abril de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
		

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 457/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,

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 Administrativo de Estágio Probatório autos nº 27/2013, 29/2013, 31/2013,

Helena L. de Souza Martins
Micheli Brabo Viana
Valdineia R. dos S. Oliveira
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RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de ERICÉIA FERREIRA
SILVA THOMÉ classificada em 01º (primeiro) lugar, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua
nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência
do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de
Cianorte, Edição nº 0727, de 04 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
		

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 458/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de REGINALDA DOMINGOS DOS SANTOS classificada em 02º (segundo) lugar, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua
nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência
do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de
Cianorte, Edição nº 0727, de 04 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 459/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de MARIA JOSÉ DE CAMARGO FURLAN classificada em 04º (quarto) lugar, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua
nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência
do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de
Cianorte, Edição nº 0727, de 04 de março de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0752

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
		

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 460/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de ROSANGELA APARECIDA N. M. VALANSUELO classificada em 06º (sexto) lugar, para o cargo
de EDUCADOR INFANTIL - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS
regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento
da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do
Município de Cianorte, Edição nº 0727, de 04 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
		

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 461/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de NADIR MARIA DE
OLIVEIRA classificada em 07º (sétimo) lugar, para o cargo de EDUCADOR
INFANTIL - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo
Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0740, de 23 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 462/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de EDILAINE APARECIDA PEREIRA classificada em 08º (oitavo) lugar, para o cargo de EDUCADOR
INFANTIL - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo
Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0740, de 23 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
				
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 463/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de CELITA ELIANI FERREIRA classificada em 09º (nono) lugar, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo
Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0740, de 23 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 464/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de ROSECLEI RIBEIRO
classificada em 04º (quarto) lugar, para o cargo de PROFESSOR - PSS, no
Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo Edital n.º 001/2015,
de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação para o referido cargo,
tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, Edição nº 0727, de
04 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 465/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de MARIA JOSÉ DE CAMARGO FURLAN classificada em 06º (sexto) lugar, para o cargo de PROFESSOR - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo
Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0727, de 04 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 466/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
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que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de ROSANGELA APARECIDA N. M. VALANSUELO classificada em 09º (nono) lugar, para o cargo de
PROFESSOR - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado
pelo Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0730, de 09 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
		

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 467/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de NADIR MARIA DE
OLIVEIRA classificada em 10º (décimo) lugar, para o cargo de PROFESSOR
- PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo Edital n.º
001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, Edição nº
0739, de 22 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 468/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de EDILAINE APARECIDA PEREIRA classificada em 11º (décimo primeiro) lugar, para o cargo de
PROFESSOR - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado
pelo Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0739, de 22 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 469/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de CELITA ELIANI FER-
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REIRA classificada em 12º (décimo segundo) lugar, para o cargo de PROFESSOR - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado pelo Edital
n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação para o
referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de
convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0739, de 22 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		
		

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 470/2016-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de RENATA PEIXOTO
SOARES SILVA classificada em 13º (décimo terceiro) lugar, para o cargo de
PROFESSOR - PSS, no Processo Seletivo Simplificado - PSS regulamentado
pelo Edital n.º 001/2015, de 16 de setembro de 2015, em pleitear a sua nomeação
para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte,
Edição nº 0739, de 22 de março de 2016.
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 07 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 471/2016-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 disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013
do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR, o nível do PROFESSOR, abaixo relacionado, conforme a
documentação de habilitação apresentada, a partir de 01 de abril de 2016.
NOME
Claudia Fernandes Barros

PROCESSO
4605/2016

ADMISSÃO
02/09/2002

NÍVEL
Nível C, Classe 7

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 472/2016-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 disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013
do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR, o nível dos EDUCADORES INFANTIS – 40 HORAS,
abaixo relacionados, conforme a documentação de habilitação apresentada, a
partir de 01 de abril de 2016.
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NOME
Maria A. de A. da Silva
Tania Dovigo
Simone de Campos

PROCESSO
4481/2016
3744/2016
3747/2016

ADMISSÃO
09/04/2012
02/06/2014
01/02/2010

NÍVEL
Nível B, Classe 2
Nível B, Classe 1
Nível C, Classe 3

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.

Servidores Municipais.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 476/2016-SEC/ADM.

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 473/2016-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 disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28/08/91 do Plano
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município
de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, o servidor municipal abaixo relacionado, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence
na sua carreira, a partir de 01 de abril de 2016.
NOME
Celso Ricardo Comar
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GRAU
DE
VENCIMENTO
G - 38

MATRÍCULA
3428-2

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28/08/91 do Plano
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município
de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, a servidora municipal abaixo relacionada, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence
na sua carreira, a partir de 01 de abril de 2016.
NOME
Belmira Vieira Almeida

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 39/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de
06/04/2016,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal LUANA DORNELLAS
MORELLI, da função gratificada de SUPERVISÃO DE FARMÁCIA, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 31 de março de 2016.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 475/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 39/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de
06/04/2016,
RESOLVE:
Art.1º- DESIGNAR, a servidora pública municipal LUANA DORNELLAS
MORELLI, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, a partir de 01 de abril de 2016, percebendo vencimento do cargo de provimento efetivo acrescido da Gratificação de
Chefia, conforme artigo 94º da Lei nº 1.267/90, do Regime Jurídico Único dos

Prefeitura do Município de Cianorte

MATRÍCULA
1056-1

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 474/2016-SEC/ADM.

GRAU
DE
VENCIMENTO
G - 51

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 477/2016-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 disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28/08/91 do Plano
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município
de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, a servidora municipal abaixo relacionada, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence
na sua carreira, a partir de 01 de abril de 2016.
NOME
Ivone Aparecida Toloy

GRAU
DE
VENCIMENTO
G - 66

MATRÍCULA
3930-6

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 478/2016-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 disposto no artigo 29 da Lei nº 1.344/91, de 28/08/91 do Plano
de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis do Município
de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - PROMOVER, por merecimento, a servidora municipal abaixo relacionada, para o grau de vencimento imediatamente superior aquele a que pertence
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na sua carreira, a partir de 01 de abril de 2016.
NOME
Vilma Reginato

GRAU
DE
VENCIMENTO
G - 36

MATRÍCULA
3972-1

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 08 de Abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 057/16
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.696/15,
de 15 de dezembro de 2015, 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$ 137.357,92
(cento e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
09.02.1236100102.61. Manutenção das Escolas Municipais (Recursos Complementares)
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 3139)...... R$134.730,41
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 139).......... R$ 2.627,51
Total............................................................................. R$ 137.357,92
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de:
I. Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior,
conforme definido no § 1º, I do art. 43, da Lei nº 4.320/64, na seguinte fonte:
134 - PAR - Aquisição de Mobiliário ............................................. R$ 134.730,41
II. Excesso de arrecadação, conforme definido no § 1º, II do art. 43, da Lei nº
4.320/64, na seguinte fonte:
134 - PAR - Aquisição de Mobiliário ................................................ R$ 2.627,51
Total............................................................................. R$ 137.357,92
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de abril de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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