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Item

Qtde

Especificações

Marca

1

4

IRA/MI 0518

Valor
Unitário
R$
R$ 24,00

2

2

câmara de ar para pneu dianteiro/traseiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 2.75 x 18, dianteiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 90/90 x 18, traseiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 165/70 r13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/65 r14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/70 r-13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/70 r14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 185/70 r13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 185/70 r-14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/70 r-14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/70 r-15.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 225/65 r-16.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/75 r-16.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 215/75 r-17,5 .

IRA/SOHO

R$ 99,00

R$ 198,00
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IRA/SOHO

R$ 99,00

R$ 198,00

R$ 144,00

R$
2.880,00
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R$ 219,00

R$ 876,00

DUNLOP/SP
TOURING

R$ 152,00

R$
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DUNLOP/SP
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R$ 249,00

R$
8.964,00

TORNEL/ELANZO
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R$ 824,00

BF GOODRICH/GGRIP
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R$
9.560,00
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 438/2015 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 317/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 68.854,00 (Sessenta e oito reais oitocentos e cinquenta
e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de pneus e contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e
conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde.
Empresa: BOLANHO PNEUS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Marca

1

4

IRA/MI 0518

Valor
Unitário
R$
R$ 24,00

2

2

IRA/SOHO

R$ 99,00

R$ 198,00

3

2

IRA/SOHO

R$ 99,00

4

20

DUNLOP/SP
TOURING

5

4

6

12

7

36

câmara de ar para pneu dianteiro/traseiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 2.75 x 18, dianteiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 90/90 x 18, traseiro de moto
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 165/70 r13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/65 r14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/70 r-13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 175/70 r14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 185/70 r13.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 185/70 r-14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/70 r-14.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/70 r-15.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 225/65 r-16.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 205/75 r-16.
unidade pneu novo, de primeira linha, dentro das normas
técnicas da abnt, com certificação do inmetro, com
medidas de 215/75 r-17,5 .
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R$ 620,00

R$
2.480,00

FALKEN/R51

R$ 449,00

R$
3.592,00

DUNLOP/SP391

R$ 698,00

R$
16.752,00

200

válvulas "bicos" de pneu .

BRAMAIS

R$ 10,00

16

100

serviço de alinhamento para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 30,00

17

400

serviço de balanceamento para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 10,00

18

50

serviço de cambagem para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 45,00

19

80

serviço de conserto de pneus furados (para qualquer
medida, incuindo desmontagem e montagem).

BOLANHO

R$ 7,00

R$
2.000,00
R$
3.000,00
R$
4.000,00
R$
2.250,00
R$ 560,00

Valor Total
R$
R$ 96,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 439/2015 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 315/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 139.794,00 (Cento e trinta e nove mil setecentos e noventa e quatro reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para a
realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: A. TARTARI & CIA LTDA – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

R$ 198,00

1
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R$ 144,00

R$
2.880,00

4
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R$ 876,00
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20

DUNLOP/SP
TOURING

R$ 152,00

R$
1.824,00
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DUNLOP/SP
TOURING

R$ 249,00

R$
8.964,00
9
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R$ 206,00

R$ 824,00

BF GOODRICH/GGRIP

R$ 239,00

R$
9.560,00

10

20

MICHELIN/AGILIS
(205/75R14)

R$ 490,00

R$
1.960,00

11

20

FALKEN/R51

R$ 342,00

R$
6.840,00

13

10

MICHELIN/AGILIS

R$ 620,00

R$
2.480,00

14

5

FALKEN/R51

R$ 449,00

R$
3.592,00

16

30

DUNLOP/SP391

R$ 698,00

R$
16.752,00

20

50

válvulas "bicos" de pneu .

BRAMAIS

R$ 10,00

25

100

26

20

4
8
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24

15

200

16

100

serviço de alinhamento para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 30,00

17

400

serviço de balanceamento para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 10,00

18

50

serviço de cambagem para qualquer um dos veículos.

BOLANHO

R$ 45,00

BOLANHO

R$ 7,00

serviço de conserto de pneus furados (para qualquer
medida, incuindo desmontagem e montagem).

MICHELIN/AGILIS

15

Qtde

13

80

R$
6.840,00

24

Item

12

19

1.960,00

R$ 342,00

14

TORNEL/ELANZO

Prefeitura do Município de Cianorte

R$ 490,00

(205/75R14)

FALKEN/R51

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.

Div. de Licitação

8

R$ 96,00

DUNLOP/SP
TOURING

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
6

Valor Total
R$

R$
2.000,00
R$
3.000,00
R$
4.000,00
R$
2.250,00

Especificações
bola oficial do campeonato de futebol de campo. com 8 gomos, confeccionada com
pu ultra 100%. possui camada neogel, aprovada pela fifa. diâmetro: 68 - 70 cm,
peso: 420 - 445 g, câmara airbility, termotec em microfibra e miolo slip system
removível e lubrificado. bola oficial campeonatos estaduais e da serie b do
campeonato brasileiro.
bola oficial de futsal, termotec, com 12 gomos, confeccionada com pu. diâmetro:
61 - 64 cm, peso: 410 - 440 g, câmara airbility,miolo slip system removível e
lubrificado.
bola oficial de futsal, costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com pu.
diâmetro: 61 - 64 cm, peso: 410 - 440 g, câmara airbility, miolo slip system
removível e lubrificado. formato da bola com 3 cores ou mais no desenho da bola
de 1 linha.
bola oficial de futsal de iniciação (sub-9), termotec, com 8 gomos, confeccionada
com pu. diâmetro: 50 - 53 cm, peso: 250 - 280 g, câmara airbility, miolo slip
system removível e lubrificado.
bola oficial da federação paranaense de futsal , diâmetro 62 - 64cm, peso 410 440g,câmara airvility/butil, moldagem termofusion, revestimento pu cristal, miolo
substituível e lubrificado, fio fio duaxial 48 filamento kevlar, material interno
neogel.
bola profissional de handebol, tamanho masculino, costurada com 32 gomos,
confeccionada com pu. diâmetro: 58 - 60 cm, peso: 425 - 475 g, câmara butil,
miolo removível. bola oficial da confederação brasileira de handebol (cbhb) e
aprovada pela federação internacional de handebol (ihf).
bola oficial de handebol, tamanho feminino, costurada ou matrizada, com 32
gomos, confeccionada com pvc. diâmetro: 54 - 56 cm, peso: 325 - 400 g, câmara
airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, confeccionada com
microfibra. diâmetro: 75 - 78 cm, peso: 600 - 650 g, câmara airbility, miolo slip
system removível e lubrificado. bola aprovada pela federação internacional de
basketball (fiba). bola com selo da confederação brasileira de basketball (cbb) .
bola oficial de basquete, tamanho feminino, matrizada, confeccionada com
microfibra. diâmetro: 72 - 74 cm, peso: 510 - 565 g, câmara airbility, miolo slip
system removível e lubrificado. bola com selo da confederação brasileira de
basketball (cbb).
bola oficial de volei, matrizada, com 16 gomos, confeccionada com microfibra.
bola oficial aprovada pela federação internacional de voleibol (fivb). 65-67 cm,
peso 260-280 g. câmara airbility e miolo slip system removivel e lubricado.
cones demarcatórios de plásticos resistente com altura de 50 cm, diâmetro da
base de 28 cm e com o peso liquido aproximado de 0,530 kg.
conjunto de kimono para judô, completo oficial para iniciação, reforçado, branco
em sarja lisa (brim), casaco com reforços nas costas e gola com seis costuras.
calça com reforço no joelho. acompanha faixa, gramatura 430 gr/m.
conjunto de kimono para judô, completo oficial para competição (casaco, calça e
faixa) trançado máster alvejado, casaco trançado duplo e calça em sarja grossa
branca. casaco em tecido trançado duplo com gramatura 1230 gr/m e a calça em
sarja branca com 550 gr/m com tecido duplo da coxa ate as barras. reforços nas
axilas, peitoral e costas, gola com costura alinhada e com enchimento especial,
brim grosso, amarrio de cordão, tecido 100% de algodão.
kimono de karate, gola com costura alinhada e com enchimento especial, calça
com elástico e cordão, acompanha faixa branca, tecido sarja 100% algodão.
jogos de malha oficial, com quatro malhas em alumínio, pesando 850 gramas
cada malha.
jogos de bocha oficial com oito bolas, pesando 2,850 quilos cada bola.
cone de sinalização, feito de polietileno, flexível, base quadrada de 13,5 cm e
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R$ 560,00
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Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

PENALTY

340,00

13.600,00

PENALTY

114,00

3.420,00

PENALTY

119,00

2.380,00

PENALTY

113,00

3.390,00

PENALTY

143,00

8.580,00

PENALTY

185,00

3.700,00

PENALTY

134,00

2.680,00

PENALTY

189,00

1.890,00

PENALTY

174,00

870,00

PENALTY

169,00

5.070,00

SCALIBU

11,00

550,00

SHIROI

160,00

16.000,00

SHIROI

307,00

6.140,00

Assessoria de Comunicação Social
SHIROI

148,00

8.880,00

S.R.

800,00

4.000,00

INDAIA

585,00

2.925,00

SCALIBU

11,00

550,00

20

50

25

100

cones demarcatórios de plásticos resistente com altura de 50 cm, diâmetro da
base de 28 cm e com o peso liquido aproximado de 0,530 kg.
conjunto de kimono para judô, completo oficial para iniciação, reforçado, branco
em sarja lisa (brim), casaco com reforços nas costas e gola com seis costuras.
calça com reforço no joelho. acompanha faixa, gramatura 430 gr/m.
conjunto de kimono para judô, completo oficial para competição (casaco, calça e
faixa) trançado máster alvejado, casaco trançado duplo e calça em sarja grossa
branca. casaco em tecido trançado duplo com gramatura 1230 gr/m e a calça em
sarja branca com 550 gr/m com tecido duplo da coxa ate as barras. reforços nas
axilas, peitoral e costas, gola com costura alinhada e com enchimento especial,
brim grosso, amarrio de cordão, tecido 100% de algodão.
kimono de karate, gola com costura alinhada e com enchimento especial, calça
com elástico e cordão, acompanha faixa branca, tecido sarja 100% algodão.
jogos de malha oficial, com quatro malhas em alumínio, pesando 850 gramas
cada malha.
jogos de bocha oficial com oito bolas, pesando 2,850 quilos cada bola.
cone de sinalização, feito de polietileno, flexível, base quadrada de 13,5 cm e
altura de 23 cm.
bomba para encher bola com tecnologia double action - infla nos dois sentidos.
contém uma bomba, mangueira e 2 agulhas
pares de tênis de futsal oficial cabedal em couro sintético, parte da lateral e bico
emborrachado para um melhor controle e precisão, forro do cabedal em nylon e
espuma proporcionando assim um maior conforto. sistema de amarração de
cadarços padrão, solado turn grip com ponto de giro garantindo assim uma
melhor estabilidade, diversos números e cores.
pares de chuteira para futebol de campo confeccionada em laminado de pvc, a
tecnologia aracnun, parte superior em laminado de pvc, para maior leveza,
flexibilidade e resistência, entressola em eva macio para maior conforto na
pisada, solado em tpu com 12 travas arredondadas, diversos numeros e cores.
medicinebol de 2kg, em borracha
medicinebol de 3kg, em borracha
medicinebol de 5kg, em borracha
barreirinha para agililidade/treinamento/iniciação em pvc, acompanha bolsa
para transporte.
sapatilha de atletismo para meio-fundo. pesando aproximadamente 180 gramas
com travas, sendo ideal também para: 400/1.500 m, 110/300/400 m com
barreiras, podendo ser utilizado também no salto à distância, salto triplo e salto
com vara. feita em tpu e monomesh, contendo placa de pinos em nylon e
amortecimento no calcanhar.
cronômetro digital profissional 16 voltas. bateria de lítio cr2032 com duração de
até 05 anos. memória para 16 voltas e parciais de tempo, com precisão de 1/1000
de segundo e tempo total máximo de 100 horas; contador de voltas até 99; display
extra largo; a prova d'água; garantia de 05 anos.
bola de iniciação número 8, matrizada, confeccionada com borracha. diametro
40-42 cm, peso 110-120 gr. miolo slip system removível e lubrificado.
raquetes oficiais de badminton em alumínio. feita no material alumínio. peso
máximo: de 85 a 100 gramas. encordoamento: fio de nylon especifico para
badminton com no mínimo 15 libras de tensão. tamanho: 68 cm de comprimento
total. cabeça da raquete: 20cm largura x 25cm de comprimento.
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20
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4
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160

1

20

SCALIBU

11,00

550,00

SHIROI

160,00

16.000,00

Especificações
petecas de badminton em nylon. petecas de nylon na cor amarela. base:parte de
baixo de cortiça arredondada, resistente, a base terá um diâmetro entre 25mm e
28mm e será coberta por uma camada fina de couro. peso: de 4,74 gramas até 05
gramas.
protetor de tórax, para taekwondo, oficial. eva revestido em courvin espelhado,
alta absorção e modelagem anatômica.
faixas para taekwondo, para crianças e iniciantes. reforçada com enchimento
especial para dar volume e resistência. com seis costuras, enchimento interno
95% polipropileno e 5% poliéster, tecido externo 100% algodão, alta qualidade.
tamanhos e cores de acordo com o solicitado.
01 kit de colete eletrônico para a modalidade de taekwondo contendo: 04
protetores de tórax (2 no tamanho 02),e (2 no tamanho 03); 04 pares de meia
eletrônica com sensor (02 no tamanho 38, 01 no tamanho 40 e 01 no tamanho
42); 04 pares de protetor de pé eletrônico (2 tamanho 40, 01 no tamanho 42 e 01
no tamanho 36); 02 sistema receptor; 01 sistema transmissor; 01 cd com
programa de instalação; 04 baterias para os coletes; confeccionado em couro
sintético 85cm de largura, 85cm de altura, 04cm de espessura, aba do pescoço.
skate completo. shape: tábua composta por 7 laminas de madeira marfim leve e
resistente, no tamanho m, com 7,75 polegadas de largura. truck: eixo de fixação
no shape e encaixe das rodas. haste fixa em forma de "t" , de aço forjado,
tamanho 129mm. rodas: feitas de uretano no tamanho de 49mm a 51mm.
rolamentos : confeccionados em ligas de aço ou cerâmica com a classificação de
rolamentos abec. parafusos de base: 04 parafusos acompanhados de porcas
(8mm a 12mm). lixa: autoadesiva e antiderrapante, para colocação na parte de
cima do shape, de boa qualidade.

SHIROI

307,00

6.140,00

SHIROI

148,00

8.880,00

S.R.

800,00

4.000,00

INDAIA

585,00

2.925,00

SCALIBU

11,00

550,00

PENALTY

25,90

518,00

ADIDAS

200,00

12.000,00

ADIDAS

210,00

12.600,00

PENALTY
PENALTY
PENALTY

135,00
150,00
190,00

270,00
300,00
380,00

DUNK

49,50

495,00

ASICS

435,00

6.525,00

SCALIBU

218,00

436,00

PENALTY

19,50

585,00

LIDER

67,00

Marca

este Município mediante Pregão Presencial sob nº 315/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 36.013,00 (Trinta e seis mil e treze reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para a
realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde
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1.340,00
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4

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

36

6

42

2

LIDER

17,00

340,00

KNOCKOUT

140,00

560,00

43

2

SHIROI

DAEDO

DROP
DEAD

23,00

5.740,00

470,00

3.680,00

5.740,00

9.400,00

44

1

46

2

48

10

51

4

56

1

Especificações
rede de vôlei oficial conta com 04 faixas em algodão e fios fabricados em polietileno
de alta densidade com proteção uv, com costura dupla nas lonas, malha traçada de
10x10cm, lona de algodão superior com 7 cm de largura e lona de algodão inferior
com 5 cm de largura.
rede oficial de futebol de campo. seda fio 04mm, em polietileno de alta intensidade
com proteção uv, feitas com nós cerrados que evitam o desgaste, malha trançada e
torcida de 16x16 cm, dimensões aproximadas (largura x altura x profundidade): 7,5
x 2,5 x 2 m.
rede oficial de futebol suíço. seda fio 04mm, produzida com polietileno (pe) puro de
alta densidade com tratamento ultravioleta (uv). as malhas das redes são
confeccionadas com nós cerrados, malha de 15 x 15 cm, larg.5,20 x alt. 2,30 m.
rede oficial de futsal de material de fio duplo em polietileno impermeabilizado.
resistência a raio uv com fio de 3 mm de espessura, malha de 15 cm. medidas: 3 x 2
x 1 (largura x altura x profundidade).
rede de proteção 25mtsx6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm.
rede de proteção 45mtsx6mts, malha em nylon, malha 10, 3mm.
bloco de partida com ajustes, em alumínio. os mesmos deverão seguir as
especificações das regras oficiais de competições (versão oficial para o brasil) 2012 2013.
marcação de quadra de areia de futevôlei. marcação de quadra em corda de nylon no
tamanho de 18 x 9 metros. incluindo a divisão de meio de quadra, também os
ganchos para fixação na areia em ferro galvanizado.
tabela de basquete para parede/suporte, o par. confeccionada em compensado naval
18mm com maior resistência à água. aro com medidas oficiais (46mm diâmetro).
acompanha rede 100% polipropileno (pp) fio 3. medidas do produto: 1,80 x 1,20 m (l
x a). medidas do aro: 46 mm (diâmetro). peso aproximado: 71 kg. cubagem: 0,4320
m³
kit miniatletismo certificado pela confederação brasileira de atletismo (cbat 0012012), contendo os itens descritos no termo de referência
trenó para treinamento de força. estrutura de aço tubular, pintura a pó. inclui cinto
ajustável com velcro e fita reforçada de nylon. tamanho: 70 cm de comprimento x 30
cm de largura, peso de 2 kg.
cinto de tração duplo com quatro elásticos. projetado para treinamento de força e
velocidade. dois cintos (com velcros duplos, reforçados) ajustáveis, conectados por
quatro tubos elásticos
redes oficiais de badminton em nylon. material: nylon com borda superior em tecido
ou lona resistente. trama da malha: de 1,5 cm e no máximo 2cm. medidas: 6.10
metros de comprimento com 76 cm de largura. cor da rede: azul ou roxa. cor da
borda: branca com vão interno para passar a corda de sustentação da rede.
tecido acrobático ou aéreo, tecido especial, puro tecido liganete e 100% poliéster
resistente a queda em até 5 vezes o peso da pessoa. largura: 1,40 mt. peso por
metro:0,300gr. tamanho: 26 mt. cor: vermelho.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 440/2015 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 315/2015, homologado em
13/11/2015.
Valor Homologado: R$ 32.045,00 (Trinta e dois mil quarenta e cinco reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais esportivos para a
realização das atividades e projetos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: J H S INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Especificações

Marca

bola oficial de futebol de campo, costurada à mão, com 32 gomos,
confeccionada com microfibra. diâmetro: 68 - 70 cm, peso: 410 450 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de futebol de campo, tamanho infantil, costurada à
mão, com 32 gomos, confeccionada com pvc. diâmetro: 64 - 66
cm, peso: 360 - 390 g, câmara butil, miolo removível.
bola oficial de futsal, tamanho infantil (sub-13), termotec, com 8
gomos, confeccionada com pu. diâmetro: 55 - 59 cm, peso: 350 380 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de futsal, tamanho mirim (sub-11), termotec, com 8
gomos, confeccionada com pu. diâmetro: 50 - 55 cm, peso: 300 350 g, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola oficial de handebol, tamanho infantil, costurada ou matrizada,
com 32 gomos, confeccionada com pu ultra grip. bola oficial da
confederação brasileira de handebol (cbhb), aprovada pela
federação internacional de handebol (ifh). diâmetro: 49 - 51 cm,
peso: 230 - 270 g. câmara airbility, miolo slip system removível e
lubrificado.
bola oficial de basquete, tamanho mirim, matrizada, confeccionada
com microfibra. diâmetro: 72 - 75 cm, peso: 450 - 500 g. câmara
airbility e miolo slip system removível e lubrificado. bola com selo
da confederação brasileira de basketball (cbb).
bola de vôlei, tamanho infantil, matrizada, com 18 gomos,
confeccionada com pv. diâmetro: 60 - 63 cm, peso: 240 - 270 g,
câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado.
bola profissional de futevôlei, termotec, com 8 gomos,
confeccionada com pu ultra 100%. diâmetro: 68 - 69 cm, peso:
485 - 486 g, câmara airbility, miolo slip system removível e
lubrificado.
bola de rugby profissional confeccionada com borracha celular
(expandida), diâmetro: 65 - 67 cm, peso: 350 - 370 g, câmara
butil, costurada, miolo de borracha.
bolas oficial de futebol society, com 8 gomos, confeccionada em pu
ultra 100%. diâmetro de 68 a 69 cm, peso de 425 a 445 gramas.
termotec, câmara airbility, e miolo slip system removível e
lubrificado.

ALLPHACAMPO
MICROFIBRA
ALLPHACAMPO
INFANTIL

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

110,00

6.600,00

90,00

7.200,00

ALLPHA-MX200

95,00

4.750,00

ALLPHA-MX100

100,00

5.000,00

ALLPHA-H1

135,00

2.025,00

WILSON
BASQUETE
MIRIM

80,00

800,00

ALLPHA-MIRIM
4.0

70,00

1.050,00

ALLPHAFUTVOLLEY

120,00

600,00

TOPPERRUGBY PROF

70,00

420,00

PENALTY
SOCIETY S11

120,00

3.600,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 441/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
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Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

DUNK

112,00

672,00

DUNK

418,00

6.270,00

DUNK

245,00

4.900,00

DUNK

135,00

3.375,00

DUNK
DUNK

714,00
1.280,00

2.856,00
5.120,00

DUNK

312,00

1.872,00

DUNK

85,00

170,00

DUNK

590,00

1.180,00

PISTA E
CAMPO

6.540,00

6.540,00

DUNK

380,00

760,00

DUNK

120,00

1.200,00

YONEX

147,00

588,00

DUNK

510,00

510,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Qtde

Marca

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de Novembro de 2015.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 549/2016 - 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 TRIVILIN & SILVA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel Francisco Rocha 491, CEP
87.211-604, telefone (44) 9832-8400, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.316.525/0001-42.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 41/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de locação de palco e tenda para realização
de eventos do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Maio de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 558/2016 - 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 ALMEIDA LEAL & EVANGELISTA LTDA
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Ipiranga, 612, Centro,
CEP 87200-254, telefone (44) 3629-7800, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.912.063/0001-99.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 84/2016.
OBJETO: Fornecimento de 700 (setecentas) MARMITEX no tamanho “G”,
contendo necessariamente em cada unidade: arroz, feijão, macarrão, legumes
cozidos e 02 (dois) tipos de carne. Fornecimento e atendimento de 600 (seiscentas) REFEIÇÕES (almoço e jantar) sem refrigerante - Serviço de Buffet: no
almoço: 20 pratos quentes (sendo 8 tipos de carne) e 20 pratos frios, além de
carne grelhada. No jantar: comercial tradicional: 3 tipos de salada, carne, arroz,
feijão, macarrão e farofa.
Item

Qtde

1

700

Descrição
unidades de marmitex tamanho grande, (contendo: arroz, feijão,
macarrão, farofa, legumes cozidos, 02 (dois) tipos de carne.

Valor Unitário

Valor Total

R$ 11,80

R$ 8.260,00

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
8.260,00 (Oito mil duzentos e sessenta reais).
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PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Maio de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 559/2016 - 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 O CASARÃO CHURRASCARIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Manoel da Nobrega,
26, Centro, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3629-5123,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.833.119/0001-12.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 84/2016.
OBJETO: Fornecimento de 700 (setecentas) MARMITEX no tamanho “G”,
contendo necessariamente em cada unidade: arroz, feijão, macarrão, legumes
cozidos e 02 (dois) tipos de carne. Fornecimento e atendimento de 600 (seiscentas) REFEIÇÕES (almoço e jantar) sem refrigerante - Serviço de Buffet: no
almoço: 20 pratos quentes (sendo 8 tipos de carne) e 20 pratos frios, além de
carne grelhada. No jantar: comercial tradicional: 3 tipos de salada, carne, arroz,
feijão, macarrão e farofa.
Item

Qtde

2

600

Descrição
refeições, podendo ser almoço ou jantar, devendo conter no almoço:
buffet normal (20 pratos quentes, sendo desses no mínimo 08 tipos
de carne, 20 pratos frios, além de carne grelhada). no jantar: no
mínimo comercial tradicional (03 tipos de saladas, carne, arroz,
feijão, macarrão e farofa).

Valor Unitário

Valor Total

R$ 29,80

R$ 17.880,00

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
17.880,00 (Dezessete mil oitocentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Maio 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
84/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 156/2016, concernente ao
Fornecimento de 700 (setecentas) MARMITEX no tamanho “G”, contendo necessariamente em cada unidade: arroz, feijão, macarrão, legumes cozidos e 02
(dois) tipos de carne. Fornecimento e atendimento de 600 (seiscentas) REFEIÇÕES (almoço e jantar) sem refrigerante - Serviço de Buffet: no almoço: 20
pratos quentes (sendo 8 tipos de carne) e 20 pratos frios, além de carne grelhada.
No jantar: comercial tradicional: 3 tipos de salada, carne, arroz, feijão, macarrão
e farofa..
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: ALMEIDA LEAL &
EVANGELISTA LTDA - ME como vencedora do item 01 no valor total de R$
8.260,00 (Oito mil duzentos e sessenta reais); e, O CASARÃO CHURRASCARIA LTDA – ME como vencedora do item 02 no valor total de R$ 17.880,00
(Dezessete mil oitocentos e oitenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de Maio de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1091/2015 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA
LAGUILO LTDA - EPP, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 17/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
com sede à Av. Allan Kardec, 484, zona 01, na cidade de Cianorte, estado do
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.653.180/0001-27, com inscrição estadual n. 90.515.128-28 e municipal n. 905.151.2828, telefone (44)3629-2010,
neste ato representada pelo Sr. Rafael Domingos Laguilo, portador da Cédula de
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Identidade RG nº 6830669-8 SSP/PR e do CPF nº 030.212.289-33 e CREA/PR
79536/D, residente e domiciliado em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto reduzir o valor de R$ 4.493,62 (quatro
mil e quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) e acrescentar
o valor de R$ 141.849,04 (cento e quarenta e um mil e oitocentos e quarenta
e nove reais e quatro centavos), passando o contrato a ter o valor total de R$
733.612,02 (setecentos e trinta e três mil e seiscentos e doze reais e dois centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:
09031236500111005 Reforma e ampliação de centros de educação infantil
449051 fonte 103
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de maio de 2016.
Rafael Domingos Laguilo
Claudemir Romero Bongiorno
CONSTRUTORA LAGUILO LTDA – EPP
Prefeito
Contratada
Contratante

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em
08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 18 de Agosto
de 2015.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 25
de Maio de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min,
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e
os exames abaixo relacionados.
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
NOME			
CLASSIFICAÇÃO
VANESSA DOMINGOS FARIA				
29º
DENISE KRAUSS HANDA				
30º
EDUARDO MAZÃO MIRANDA			
31º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA
01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Trabalho (fotocópia)
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia)
Carteira de Identidade (fotocópia)
C.P.F. (fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia)
Certificado de Reservista (fotocópia)
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano)
(fotocópia)
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos
(fotocópia)
Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor
Certidão Negativa do Cartório de Protestos
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato
residiu nos 5 (cinco) últimos anos
Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional)
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l,
Raio X do Tórax e Coluna
Comprovante de escolaridade e histórico escolar
(fotocópia)
Comprovante de habilitação legal para o exercício do
cargo
Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio
Declaração sobre exercício de outro cargo público
(acúmulo de cargo)
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)
Obs.: Trazer todos os documentos originais para
realização da conferência.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1
ano) (fotocópia)
01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Identidade (fotocópia)
CPF (fotocópia
Carteira de Trabalho (fotocopia)
Cartão do Pis (fotocópia)
Comprovante de Residência
Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia)
CPF do Cônjuge (fotocópia)
Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos
(se houver) (fotocópia)
Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se
houver) (fotocópia
CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver)
(fotocópia)
Certidão de Tempo de Contribuição (INSS)

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI:
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838.

Cianorte, 11 de Maio de 2016.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 600/2016-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 ALINE DE OLIVEIRA
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classificada em 22º (vigésimo 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
0764, de 29 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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 601/2016-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 DIÉSSICA DIULY DOS
SANTOS DELLALO classificada em 23º (vigésimo 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 0764, de 29 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 09 de Maio de 2016.
			
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 602/2016-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 VERA LUCIA CONTATO
classificada em 16º (décimo 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 0764, de 29 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 09 de Maio de 2016.
			
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 603/2016-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 SIRLENE DE SOUZA
classificada em 17º (décimo 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 0764, de 29 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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 604/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,

Prefeitura do Município de Cianorte

Pág. 4

		
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de GEANE SILVA FREITAS
classificada em 18º (décimo 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 0764, de 29 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 09 de Maio de 2016.
			
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 605/2016-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 FRANCISCO TEODORO
DE FARIA II classificado em 26º (vigésimo sexto) lugar, para o cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º
001/2015, de 18 de Agosto 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 0764,
de 29 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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 606/2016-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 AMIR WAHIP MOHANA
classificado em 27º (vigésimo sétimo) lugar, para o cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de
18 de Agosto 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 0764, de 29 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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 607/2016-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 VICTOR SZABO classificado em 28º (vigésimo oitavo) lugar, para o cargo de MÉDICO CLÍNICO
GERAL, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de 18
de Agosto 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 0764, de 29 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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 608/2016-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 JORGE SOUSA MORAES
classificado em 17º (décimo sétimo) lugar, para o cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º 001/2014,
de 13 de Fevereiro de 2014, 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 0764, de
29 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 09 de Maio de 2016.
				
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 609/2016-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 206/2016 da Secretaria de Desenvolvimento
Municipal, de 09/05/2016,
		
RESOLVE:
		
Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias da servidora
municipal LIVIA LORENA SANDANIEL BERTONCELLO, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, no
período de 16/05/2016 à 30/05/2016, devido às necessidades do Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será no período de 01/06/2016 a
15/06/2016.
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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 610/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando da Secretaria de Serviços Municipais de 06 de
maio de 2016,
		
RESOLVE:
Art.1º- DESIGNAR, o servidor público municipal GALILEU RASK, para exercer o cargo em comissão de ASSESSORIA DIVISIONAL DE EXECUÇÃO DE
OBRAS, percebendo vencimento atribuído ao símbolo C 12 da tabela de vencimentos do município, a partir de 06 de maio 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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 611/2016-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 protocolado sob nº 6319, de 05/05/2016,
RESOLVE:
		
Art.1º- CONCEDER, a servidora pública municipal,
EDLAINE SANTIAGO BERTO, ocupante do cargo de provimento efetivo de
PROFESSOR, com admissão em 14/03/2011, interrupção da licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particulares de 02 (dois) anos, para voltar ao
trabalho, a partir de 10 de maio 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 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

atribuições que lhe são conferidas por lei, e
À vista do contido no processo protocolado sob nº 4.342, de 31 de
Março de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal DORIVAL
CRAVEIRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de MOTORISTA, APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais,
totalizando o valor mensal de R$ 2.866,40 (dois mil, oitocentos e sessenta e seis
reais e quarenta centavos), e o valor anual de R$ 34.396,80 (trinta e quatro mil,
trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), a partir de 10 de Maio de
2016.
Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 3º da
Emenda Constitucional Nº. 47 de 05/07/2005, e com o reajuste de seus proventos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 09 de Maio de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 613/2016-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
		
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, NELSON GUASTALA para exercer o cargo de provimento
em comissão de ASSESSOR DE SERVIÇOS EXTERNOS, percebendo vencimento atribuído ao símbolo C 14, da tabela geral de vencimentos do município,
a partir do dia 09 de maio 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 09 de Maio de 2016.
			
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Saúde
Setor Vigilância Sanitária
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Em cumprimento ao disposto no Art. 34 da Lei Municipal 2.266, de 21 de maio
de 2002, a Secretaria Municipal de Saúde, Divisão de Vigilância em Saude,
Setor de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em
Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 10/05/2016.
Autuado: Maruo & Romeiro Ltda
Data da Autuação: 24/11/2015
Data da Decisão: 31/03/2016
CNPJ ou CPF:80.520.406/0001-34
Processo n.: 012/2015
Localidade: Rua Ipiranga, 409, Cianorte - PR
Dispositivos legais transgredidos e tipiﬁcação da infração: Lei Municipal
nº2266/2002 artigo 9.º Incisos IV, XXIV e XXV c/c Decreto Estadual do Paraná
5.711/2002 Art. 188 inciso VII e Art. 369 incisos I e XI.
Descrição das infrações: Infração 01 - Estar funcionando em desacordo com as
legislações sanitárias vigentes; Infração 02 – Descumprir atos emanados das
autoridades sanitárias competentes visando a aplicação da legislação pertinente.
Decisão Final: Julgado procedente a autuação, classificando a infração como
grave. Não interposto recurso, ﬁca mantido a penalidade aplicada em rito sumario
Penalidade Imposta: Multa no valor de R$ 3.001,00 (três mil e um reais).

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 612/2016-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das
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