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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Leilão nº 001/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:00 horas do 
dia 04 de Julho de 2015, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico, 
nº 100, Cianorte, Paraná, Licitação na modalidade Leilão, tipo maior oferta para: 
Alienação de veículos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dispo-
níveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Infor-
mações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos 
à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 
3619-6210.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 183/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de espetáculo social abordando o tema “Erradi-
cação do Trabalho Infantil”, realizado através do teatro e também da linguagem 
do circo, da música e da dança, através do Programa ACEPETI. Credenciamento 
até as 8:00 horas do dia 29 de Junho de 2016 através do site www.caixa.gov.br; 
o recebimento das propostas até as 9:00 horas do dia 29 de Junho de 2016; a 
abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 29 de Junho de 2016. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto 
a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis 
no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 13 de 

junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 184/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 29 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de caixas orga-
nizadoras para as Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Municipal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 185/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 30 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de tintas 
e correlatos para manutenção das diversas instalações e setores da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 186/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas do 
dia 29 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de plantio e replantio de gramas para Secretaria Meio 
Ambiente.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 187/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas do 
dia 29 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Aquisição de impressora multifuncional para ga-
binete do Secretário de Serviços Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 188/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 30 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa 
para fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção em aparelhos 
de refrigeração da Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 189/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 01 de julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Aquisição de materiais para organização da rede 
interna de cabeamento da Prefeitura Municipal de Cianorte e demais Secretarias.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 190/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 01 de julho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de blocos de 
meio fio em concreto armado e pisos de concreto intertravado para aplicação em 
diversos locais no Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 191/2016

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 29 de junho de 2016, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de recargas de 
gás GLP, para atendimento de Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Ref.: Edital de Licitação nº 95/2016 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Deserta a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 95/2016 referente ao 
Registro de Preços para a Contratação de empresa para locação de horas de 
Pá Carregadeira para a Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 54/2016 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 27/2016, homologado em 
15/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 136.609,90 (Cento e trinta e seis mil seiscentos e nove 
reais e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar 
serviços de manutenção geral em hidráulica e elétrica na SMEC, Escolas, 
CMEI´s, Biblioteca e NTM. 
Empresa: M. S. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 serviço de substituições de lâmpadas vapor metálico de 70, 250 e 400w. 57,00 5.700,00 
2 70 serviço de substituições de reatores vapor metálico de 70, 250 e 400w. 57,00 3.990,00 
3 20 serviço de substituições de lâmpadas vapor mercúrio 150 e 400w. 43,00 860,00 
4 15 serviço de substituições de reatores vapor mercúrio 150 e 400w. 44,00 660,00 
5 10 serviço de instalações de refletores completos c/ lamp. vapor metálico 400w. 59,00 590,00 
6 2.000 serviço de substituições de lâmpadas fluorescentes de 32 e 40w. 16,00 32.000,00 
7 1.400 serviço de substituições de reatores 2x32 e 2x40w bivolt, partida instantânea 36,00 50.400,00 
8 100 serviço de substituições de soquetes de pressão. 8,50 850,00 
9 300 serviço de substituições de lâmpadas eletrônicas pl e espiral base e27. 15,50 4.650,00 
10 30 serviço de instalações e substituição de relê fotocélula c/ base. 50,00 1.500,00 

11 30 serviço de instalações de ponto de interruptor simples/tomada c/ eletroduto e 
canaletas. 92,20 2.766,00 

12 20 serviço de substituições de disjuntores monofásicos em barramento até 50a. 34,00 680,00 
13 15 serviço de substituições de disjuntores bifásicos em barramento até 50a. 50,00 750,00 
14 10 serviço de substituições de disjuntores trifásicos em barramento até 100a. 64,00 640,00 

15 80 serviço de substituições de módulos de interruptor simples/tomada c/ placa 
fechamento. 20,00 1.600,00 

16 30 serviço de substituições de chuveiros e torneiras elétricas 5500w 220v. 41,88 1.256,40 
17 10 serviço de instalações de pontos de telefone rj11. 61,00 610,00 
18 10 serviço de concertos de encanamentos com vazamentos em paredes e calçadas. 153,00 1.530,00 
19 100 serviço de instalações e substituições de ventiladores de parede de 60cm bivolt. 93,00 9.300,00 
20 200 serviço de instalações e substituições de iluminação de emergência 30 leds. 28,50 5.700,00 
21 150 serviço de metros lineares de abertura de valas 15x50cm em calçadas. 8,00 1.200,00 
22 30 serviço de substituição de acabamentos para válvulas de descarga. 12,00 360,00 
23 50 serviço de substituições de reparos de válvulas de descarga. 35,00 1.750,00 
24 15 serviço de desentupimentos com remoções de vasos sanitários. 100,00 1.500,00 
25 60 serviço de substituições de sifões. 20,00 1.200,00 
26 15 serviço de substituições de válvulas para pia com ladrão. 16,50 247,50 
27 30 serviço de substituições de caixas de descarga suspensa 9l. 16,00 480,00 
28 40 serviço de substituições de assentos sanitários infantis e adultos. 18,50 740,00 
29 50 serviço de substituições de engates flexível ½ p/ lavatório. 14,00 700,00 
30 80 serviço de substituições de torneiras longas, curtas e giratórias cromadas. 30,00 2.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Março de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 55/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 54/2016 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 27/2016, homologado em 
15/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 136.609,90 (Cento e trinta e seis mil seiscentos e nove 
reais e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar 
serviços de manutenção geral em hidráulica e elétrica na SMEC, Escolas, 
CMEI´s, Biblioteca e NTM. 
Empresa: M. S. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 100 serviço de substituições de lâmpadas vapor metálico de 70, 250 e 400w. 57,00 5.700,00 
2 70 serviço de substituições de reatores vapor metálico de 70, 250 e 400w. 57,00 3.990,00 
3 20 serviço de substituições de lâmpadas vapor mercúrio 150 e 400w. 43,00 860,00 
4 15 serviço de substituições de reatores vapor mercúrio 150 e 400w. 44,00 660,00 
5 10 serviço de instalações de refletores completos c/ lamp. vapor metálico 400w. 59,00 590,00 
6 2.000 serviço de substituições de lâmpadas fluorescentes de 32 e 40w. 16,00 32.000,00 
7 1.400 serviço de substituições de reatores 2x32 e 2x40w bivolt, partida instantânea 36,00 50.400,00 
8 100 serviço de substituições de soquetes de pressão. 8,50 850,00 
9 300 serviço de substituições de lâmpadas eletrônicas pl e espiral base e27. 15,50 4.650,00 
10 30 serviço de instalações e substituição de relê fotocélula c/ base. 50,00 1.500,00 

11 30 serviço de instalações de ponto de interruptor simples/tomada c/ eletroduto e 
canaletas. 92,20 2.766,00 

12 20 serviço de substituições de disjuntores monofásicos em barramento até 50a. 34,00 680,00 
13 15 serviço de substituições de disjuntores bifásicos em barramento até 50a. 50,00 750,00 
14 10 serviço de substituições de disjuntores trifásicos em barramento até 100a. 64,00 640,00 

15 80 serviço de substituições de módulos de interruptor simples/tomada c/ placa 
fechamento. 20,00 1.600,00 

16 30 serviço de substituições de chuveiros e torneiras elétricas 5500w 220v. 41,88 1.256,40 
17 10 serviço de instalações de pontos de telefone rj11. 61,00 610,00 
18 10 serviço de concertos de encanamentos com vazamentos em paredes e calçadas. 153,00 1.530,00 
19 100 serviço de instalações e substituições de ventiladores de parede de 60cm bivolt. 93,00 9.300,00 
20 200 serviço de instalações e substituições de iluminação de emergência 30 leds. 28,50 5.700,00 
21 150 serviço de metros lineares de abertura de valas 15x50cm em calçadas. 8,00 1.200,00 
22 30 serviço de substituição de acabamentos para válvulas de descarga. 12,00 360,00 
23 50 serviço de substituições de reparos de válvulas de descarga. 35,00 1.750,00 
24 15 serviço de desentupimentos com remoções de vasos sanitários. 100,00 1.500,00 
25 60 serviço de substituições de sifões. 20,00 1.200,00 
26 15 serviço de substituições de válvulas para pia com ladrão. 16,50 247,50 
27 30 serviço de substituições de caixas de descarga suspensa 9l. 16,00 480,00 
28 40 serviço de substituições de assentos sanitários infantis e adultos. 18,50 740,00 
29 50 serviço de substituições de engates flexível ½ p/ lavatório. 14,00 700,00 
30 80 serviço de substituições de torneiras longas, curtas e giratórias cromadas. 30,00 2.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Março de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 55/2016 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 28/2016, homologado em 
15/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 14.200,00 (Quatorze mil e duzentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de troféus e medalhas para 
premiações culturais do Município de Cianorte. 
Empresa: F.P. GARALUZ - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 170 

troféu em acrílico cast com desenvolvimento de criação e arte, produção 
fracionada conforme quantidades em formatos personalizados para os 
variados eventos no decorrer do ano, formato: corpo do troféu: 6mm 

esp.x 15cm larg. x 19cm alt. base do troféu: 10mm esp. x 20cm larg. 8cm 
prof. 

TUDO EM 
ACRILICO R$ 60,00 R$ 

10.200,00 

2 500 

medalhas em acrílico cast, com desenvolvimento de criação e arte, 
produção fracionada conforme quantidades em formatos personalizados 
para os variados eventos no decorrer do ano, formato: 4mm esp.x 8cm 

diam.. fecho para cordão em tecido poliéster 13mm largurax36cm 
diâmetro com presilha de metal para fechamento. 

TUDO EM 
ACRILICO R$ 8,00 R$ 

4.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Março de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 56/2016 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 17/2016, homologado em 
16/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 84.699,80 (Oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e 
nove reais e oitenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e 
equipes pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA-EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 150 

arroz agulhinha tipo 1. pacote de 5 quilos: de acordo com as nta 02 e 33. 
tipo 1, longo fino, constituído de grãos saudáveis permitindo-se apenas 

até 5% de grãos quebrados de acordo com a legislação vigente, com 
umidade máxima de 12%, isento de matéria terrosa, de parasitos, de 

detritos animais e vegetais. validade mínima de 06 meses. com certificado 
de classificação. 

IDEAL 8,99 1.348,50 

2 200 caixas de copo de água mineral de 200 ml, sem gás, contendo 48 
unidades cada caixa BOREAL 12,40 2.480,00 

3 50 
lata de 250gr de sardinha com oleo. sardinhas ao proprio suco com oleo 

comestivel. ingredientes: sardinhas, agua de constituicao (ao proprio 
suco), oleo comestivel e sal. nao contem gluten. 1ª qualidade. 

PALMEIRA
S 3,45 172,50 

6 10 pacotes de 5kg de farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e acido 
folico. produto obtido a partir do cereal limpo. 1ª qualidade. COAMO 7,95 79,50 

7 30 caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de fabricacao nao 
superior a 02 meses e data de vencimento. ITALAC 1,19 35,70 

11 200 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, embalagem com 900ml. COAMO 2,74 548,00 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

12 50 
dúzia de ovos de galinha. ovos brancos e grandes, de 1ª qualidade, 

embalados em caixas com 12 unidades contendo a data de fabricação e 
prazo de validade 

FAMILIA 3,58 179,00 

13 2.000 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por unidade, 
devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, produzidos no 

mesmo dia da entrega. 
ITALIANA 7,79 15.580,00 

15 600 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 16,89 10.134,00 

16 100 

quilo de costela bovina, tipo ripa, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios; embalado em saco plástico transparente de polietileno, 

atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 
de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 10,79 1.079,00 

17 200 

quilo de carne bovina, bisteca sem filé, resfriada, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; embalado em saco plástico transparente de polietileno, 

atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 
de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 15,40 3.080,00 

18 400 

quilos de carne bovina, patinho, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor proprios; embalada em saco plastico transparente de polietileno de 
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com as 

normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

KI VALE 17,70 7.080,00 

19 600 

acém bovino moído - passado duas vezes no processo de moagem, 
resfriado, máximo de 5 (cinco)% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, embalada em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a nta 3 (decreto 
12486 de 20/10/1978) e (ma 2244/97), para a entrega o acém bovino 

moído deverã ser embalado em saco plástico transparente de polietileno 
de 1 quilo cada. 

KI VALE 13,16 7.896,00 

20 400 

quilos de carne de frango, coxa e sobre coxa, embalado e congelado. suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. embalagem deve conter data de fabricacao nao superior a 02 
meses e data de vencimento. inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 5,99 2.396,00 

21 100 
quilos de linguiça mista, resfriadas e embaladas em embalagem própria 

contendo sua data de fabricação não superior a 02 meses e data de 
vencimento. produto inspecionado pelo ministério da agricultura. 

FRIMESA 7,50 750,00 

22 400 
quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

contendo sua data de fabricacao nao superior a 02 meses, e data de 
vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL 4,45 1.780,00 

23 10 
doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite pasteurizado, 

padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, enzima, 
betagalactosidade e conservador: sorbato de potássio. não contém glúten. 

CIAFRIOS 1,99 19,90 

24 10 doce de goiaba cremoso - pote c/ 400 grs. 1ª CIAFRIOS 2,39 23,90 

26 60 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, 
reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em 

recipiente metálico, hermeticamente fechado e esterilizado através de um 
processo térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação indicada 

na tampa da lata e de 1ª qualidade 

QUERO 1,25 75,00 

28 20 
azeitona verde, embalagem de vidro contendo no rotulo a data de 

fabricacao, nao superior a 03 meses, data de vencimento e inspecao do 
ministerio da agricultura. embalagem com 500 gramas drenada. 

CANTU 6,77 135,40 

29 10 

pacote de 01 kg de fuba de milho amarelo. obtido de graos sadios, 
coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 4 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

KATUAY 1,24 12,40 

31 500 quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 8,90 4.450,00 

32 160 

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

por litro: valor energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, 
lipídeos 30 gr. a embalagem deve conter o registro no ministério da saúde, 

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

TIROL 24,90 3.984,00 

33 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo vegetal, com adição 
de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência 
cremosa, amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e 
seus ingredientes em perfeito estado de conservação, de acordo com a rdc 

n°276/2005. acondicionada em embalagem de 500g. 

DOSUL 2,05 82,00 

34 500 quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, com registro 
no ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. ITALAC 17,50 8.750,00 

35 500 kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às normas de 
saúde pública e agricultura. FRIMESA 13,90 6.950,00 

36 300 pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade 
mínimo de 06 dias ITALIANA 3,53 1.059,00 

37 200 bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, devendo 
conter na embalagem prazo de validade e data de fabricação. ITALIANA 6,70 1.340,00 

40 100 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados NOVA 
SCHIN 13,50 1.350,00 

41 100 suco natural de laranja, integral e sem conservantes. galão de 05 litros. a 
entrega deverá ser feita no máximo um dia após a fabricação. 

TOP 
CITRUS 18,50 1.850,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Março de 2016. 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

12 50 
dúzia de ovos de galinha. ovos brancos e grandes, de 1ª qualidade, 

embalados em caixas com 12 unidades contendo a data de fabricação e 
prazo de validade 

FAMILIA 3,58 179,00 

13 2.000 
quilos de pão francês, com peso aproximado de 50 gramas por unidade, 
devendo apresentar cor, tamanho e formato uniformes, produzidos no 

mesmo dia da entrega. 
ITALIANA 7,79 15.580,00 

15 600 

quilo de carne bovina, colchão mole cortado em bifes, resfriado, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; embalado em saco plástico 

transparente de polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de 
acordo com as normas técnicas de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 16,89 10.134,00 

16 100 

quilo de costela bovina, tipo ripa, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios; embalado em saco plástico transparente de polietileno, 

atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 
de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 10,79 1.079,00 

17 200 

quilo de carne bovina, bisteca sem filé, resfriada, com aspecto, cor, cheiro 
e sabor próprios; embalado em saco plástico transparente de polietileno, 

atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicas 
de alimentação. 1ª qualidade 

KI VALE 15,40 3.080,00 

18 400 

quilos de carne bovina, patinho, resfriada, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor proprios; embalada em saco plastico transparente de polietileno de 
ate 2 kg cada, atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com as 

normas tecnicas de alimentacao. 1ª qualidade. 

KI VALE 17,70 7.080,00 

19 600 

acém bovino moído - passado duas vezes no processo de moagem, 
resfriado, máximo de 5 (cinco)% de gordura, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, embalada em saco plástico transparente de polietileno, 
atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a nta 3 (decreto 
12486 de 20/10/1978) e (ma 2244/97), para a entrega o acém bovino 

moído deverã ser embalado em saco plástico transparente de polietileno 
de 1 quilo cada. 

KI VALE 13,16 7.896,00 

20 400 

quilos de carne de frango, coxa e sobre coxa, embalado e congelado. suas 
condicoes deverao estar de acordo com as normas tecnicas de 

alimentacao. embalagem deve conter data de fabricacao nao superior a 02 
meses e data de vencimento. inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

SOMAVE 5,99 2.396,00 

21 100 
quilos de linguiça mista, resfriadas e embaladas em embalagem própria 

contendo sua data de fabricação não superior a 02 meses e data de 
vencimento. produto inspecionado pelo ministério da agricultura. 

FRIMESA 7,50 750,00 

22 400 
quilos de salsicha a granel, resfriadas e embaladas em embalagem propria 

contendo sua data de fabricacao nao superior a 02 meses, e data de 
vencimento. produto inspecionado pelo ministerio da agricultura. 

COPACOL 4,45 1.780,00 

23 10 
doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite pasteurizado, 

padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, enzima, 
betagalactosidade e conservador: sorbato de potássio. não contém glúten. 

CIAFRIOS 1,99 19,90 

24 10 doce de goiaba cremoso - pote c/ 400 grs. 1ª CIAFRIOS 2,39 23,90 

26 60 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, 
reidratados ao natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em 

recipiente metálico, hermeticamente fechado e esterilizado através de um 
processo térmico, com validade de 3 anos da data de fabricação indicada 

na tampa da lata e de 1ª qualidade 

QUERO 1,25 75,00 

28 20 
azeitona verde, embalagem de vidro contendo no rotulo a data de 

fabricacao, nao superior a 03 meses, data de vencimento e inspecao do 
ministerio da agricultura. embalagem com 500 gramas drenada. 

CANTU 6,77 135,40 

29 10 

pacote de 01 kg de fuba de milho amarelo. obtido de graos sadios, 
coloracao homogenea, ausencia de materia estranha e odores estranhos, 

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 4 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

KATUAY 1,24 12,40 

31 500 quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com registro no 
ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 8,90 4.450,00 

32 160 

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

por litro: valor energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, proteínas 30 gr, 
lipídeos 30 gr. a embalagem deve conter o registro no ministério da saúde, 

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

TIROL 24,90 3.984,00 

33 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com ovos e óleo vegetal, com adição 
de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência 
cremosa, amarelo claro, com cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e 
seus ingredientes em perfeito estado de conservação, de acordo com a rdc 

n°276/2005. acondicionada em embalagem de 500g. 

DOSUL 2,05 82,00 

34 500 quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, com registro 
no ministerio da agricultura e com sif/dipoa definitivo. ITALAC 17,50 8.750,00 

35 500 kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às normas de 
saúde pública e agricultura. FRIMESA 13,90 6.950,00 

36 300 pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de validade 
mínimo de 06 dias ITALIANA 3,53 1.059,00 

37 200 bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 700 grs, devendo 
conter na embalagem prazo de validade e data de fabricação. ITALIANA 6,70 1.340,00 

40 100 fardos de refrigerante, com 06 unidades de 02 litros, sabores variados NOVA 
SCHIN 13,50 1.350,00 

41 100 suco natural de laranja, integral e sem conservantes. galão de 05 litros. a 
entrega deverá ser feita no máximo um dia após a fabricação. 

TOP 
CITRUS 18,50 1.850,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Março de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 57/2016 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 17/2016, homologado em 
16/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 1.739,70 (Um mil setecentos e trinta e nove reais e 
setenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e 
equipes pertencentes à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 40 
chá mate, embalagem com 200g, para infusão, tostado. produto obtido 

através da tostagem das folhas e talos de erva mate (ilex paraguariensis). 
1ª qualidade 

D’MILLE 2,67 106,80 

5 30 
pacotes de 01 kg de farinha de mandioca torrada, tipo 01. isenta de 

materias terrosas, parasitas e umidade. apresentar coloracao homogenea 
e ausencia de odores estranhos. 

JAJU 1,99 59,70 

8 50 

macarrão "cabelo de anjo", sêmola especial com ovos. pacotes de 500gr. 
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. contém glúten. 

fabricada a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa 
qualidade. primária: sacos de polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado. validade mínima de 08 meses. rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

PRIMORI 2,49 124,50 

9 100 

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. 

D’MILLE 1,77 177,00 

10 50 

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. 

COAMO 2,54 127,00 

14 20 vinagre de álcool - frasco com 750 ml HEINING 1,07 21,40 

25 80 
latas de 850 gr de extrato de tomate, simples, concentrado. ingredientes: 

polpa de tomate, agua, sal, acido citrico e corante natural de urucum. 
valido por dois anos a contar da data de entrega. 

BONARE 3,74 299,20 

27 30 sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg. POP 0,95 28,50 

30 40 lata de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa vida com 
data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de vencimento. PIRACANJUBA 2,79 111,60 

38 150 

biscoito cream cracker sem gordura trans - pacotes de 400 gramas, 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura 
vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, fermento biológico, 
açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento químico, bicarbonato de 

sódio, acidulante ácido láctico e melhorador de farinha protease (ins 1101 
i), massa bem assada, sem recheio e sem cobertura, cor, cheiro e sabor 

próprios, validade mínima de 6 meses. 

LUAM 2,29 343,50 

39 150 

biscoito de maisena sem gordura trans - pacotes de 400 gramas, 
ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante 
lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato 

de sódio), acidulante ácido láctico, melhorador de farinha protease (ins 
1101 i) e aromatizante, contém glúten, massa bem assada, sem recheio e 
sem cobertura, cor, cheiro e sabor próprios, validade mínima de 6 meses. 

LUAM 2,27 340,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Março de 2016. 
 Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 132/2016 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 78/2016, homologado em 
18/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 110.700,00 (Cento e dez mil e setecentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de horas de serviços com 
retro escavadeira, caminhão basculante e aquisição de barras de ferro, tubos 
para galeria, madeira, massa asfáltica PMFD, concreto usinado FCK 25 para 
manutenção das galerias e estradas rurais onde foram danificadas pelas fortes 
chuvas (COM RESERVA DE COTA). 
Empresa: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

6 225 

toneladas de massa asfaltica confeccionada a 
frio densa (pmfd) pré misturado a frio denso 

conforme faixa “f”. do der pr (departamento de 
estradas e rodagem do estado do paraná). obs: 
a entrega deverá ser feita conforme solicitação 
do departamento de trânsito; a quantidade que 

será adquirida por viagem é de no máximo 5 
toneladas.  

U.A.U. 369,00 83.025,00 

25* 75 

toneladas de massa asfaltica confeccionada a 
frio densa (pmfd) pré misturado a frio denso 

conforme faixa “f”. do der pr (departamento de 
estradas e rodagem do estado do paraná). obs: 
a entrega deverá ser feita conforme solicitação 
do departamento de trânsito; a quantidade que 

será adquirida por viagem é de no máximo 5 
toneladas (RESERVADO COTA).  

U.A.U. 369,00 27.675,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 156/2016 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 110/2016, homologado em 
25/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 59.052,90 (Cinquenta e nove mil cinquenta e dois reais 
e noventa centavos). 
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Claudemir Romero Bongiorno 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 132/2016 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 78/2016, homologado em 
18/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 110.700,00 (Cento e dez mil e setecentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de horas de serviços com 
retro escavadeira, caminhão basculante e aquisição de barras de ferro, tubos 
para galeria, madeira, massa asfáltica PMFD, concreto usinado FCK 25 para 
manutenção das galerias e estradas rurais onde foram danificadas pelas fortes 
chuvas (COM RESERVA DE COTA). 
Empresa: USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA – ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Descrição Marca Valor 
Unitário Valor Total 

6 225 

toneladas de massa asfaltica confeccionada a 
frio densa (pmfd) pré misturado a frio denso 

conforme faixa “f”. do der pr (departamento de 
estradas e rodagem do estado do paraná). obs: 
a entrega deverá ser feita conforme solicitação 
do departamento de trânsito; a quantidade que 

será adquirida por viagem é de no máximo 5 
toneladas.  

U.A.U. 369,00 83.025,00 

25* 75 

toneladas de massa asfaltica confeccionada a 
frio densa (pmfd) pré misturado a frio denso 

conforme faixa “f”. do der pr (departamento de 
estradas e rodagem do estado do paraná). obs: 
a entrega deverá ser feita conforme solicitação 
do departamento de trânsito; a quantidade que 

será adquirida por viagem é de no máximo 5 
toneladas (RESERVADO COTA).  

U.A.U. 369,00 27.675,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 156/2016 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 110/2016, homologado em 
25/05/2016. 
Valor Homologado: R$ 59.052,90 (Cinquenta e nove mil cinquenta e dois reais 
e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa de transporte 
rodoviário para fornecimento de bilhetes de passagens rodoviárias para as 
Secretarias de Saúde e Bem Estar Social. 
Empresa: VIAÇÃO GARCIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Descrição Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 100 bilhete de passagem Cianorte / são Paulo, convencional. 147,90 14.790,00 
2 50 bilhete de passagem são Paulo / Cianorte, convencional. 149,50 7.475,00 
3 70 bilhete de passagem Cianorte / campinas, convencional. 148,70 10.409,00 
4 25 bilhete de passagem campinas / Cianorte, convencional. 149,80 3.745,00 
5 120 bilhete de passagem Cianorte/Curitiba convencional. 125,52 15.062,40 
6 35 bilhete de passagem Curitiba/Cianorte convencional. 126,18 4.416,30 
11 50 bilhete de passagem Cianorte/Londrina, convencional. 52,43 2.621,50 
12 10 bilhete de passagem Londrina/Cianorte, convencional. 53,37 533,70 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 25 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 176/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS 

Republicado por Incorreção 
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 128/2016, homologado em 
06/06/2016. 
Valor Homologado: R$ 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à  Contratação de empresa para prestação de 
serviço de Buffet para a Secretaria de Bem Estar Social. 
Empresa: M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Especificações Valor 

Unitário  
Valor Total  

1 1500 
refeições, buffet self service, valor por pessoa. a empresa deverá ceder o local. 

(conforme termo de referencia anexo ao processo). 
R$ 45,60 

R$ 
68.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de junho de 2016.  
  

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 
 
 

 
 MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 381/2015 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. 208/2015, homologado em 
17/09/2015. 
Valor Homologado: R$ 29.927,00 (Vinte e nove mil novecentos e vinte e sete 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte. 
Empresa: PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
Valor Total 

1 350 
reator vapor sodio de 250w interno alto fator de potencia; selo 
inmetro; selo procel; c/ carcaça em chapa galvanizada a fogo e 

enrolamento em cobre. 
LUXFORT R$ 37,50 R$ 13.125,00 

8 20 caixa cn ph c/ lente policarbonato. STRAL R$ 126,75 R$ 2.535,00 

11 150 caixa de alvenaria 30 x 30. PADROEIRA R$ 19,80 R$ 2.970,00 

16 1.430 Metros cabo 35mm flexivel 1 kv. IGUASUL R$ 7,90 R$ 11.297,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 382/2015 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. 208/2015, homologado em 
17/09/2015. 
Valor Homologado: R$ 117.646,50 (Cento e dezessete reais seiscentos e 
quarenta e seis reais cinquenta). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte. 
Empresa: AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIOR EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 

Registrado Valor Total 

2 400 lâmpada vapor sodio 250 w. GE R$ 13,00 R$ 5.200,00 

3 230 luminária tipo projetor led 20w 6000k em aço 
ac85/265v 50/60 hz. MONTALTO R$ 60,00 R$ 13.800,00 

4 1.000 cabo pp 2x2,5mm. SIL R$ 1,85 R$ 1.850,00 
5 2.000 pv dulto 2° pol. corrugada. CIMFLEX R$ 1,54 R$ 3.080,00 
6 3.000 Metros cabo 10 mm 1 kv flexível. SIL R$ 2,80 R$ 8.400,00 

7 100 

globos decorativo p/ luminaria tipo republicano p/ 
lampada de 250w; c/ adornos e disco de fixação 

em aluminio fundido e pintura a pó (com 
características idênticas ao modelo existente na 

pista de caminhada da av. minas gerais, zona 02). 

PROJELUZ R$ 118,00 R$ 11.800,00 

9 20 caixa an policarbonato. TAF R$ 31,00 R$ 620,00 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 381/2015 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. 208/2015, homologado em 
17/09/2015. 
Valor Homologado: R$ 29.927,00 (Vinte e nove mil novecentos e vinte e sete 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte. 
Empresa: PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
Valor Total 

1 350 
reator vapor sodio de 250w interno alto fator de potencia; selo 
inmetro; selo procel; c/ carcaça em chapa galvanizada a fogo e 

enrolamento em cobre. 
LUXFORT R$ 37,50 R$ 13.125,00 

8 20 caixa cn ph c/ lente policarbonato. STRAL R$ 126,75 R$ 2.535,00 

11 150 caixa de alvenaria 30 x 30. PADROEIRA R$ 19,80 R$ 2.970,00 

16 1.430 Metros cabo 35mm flexivel 1 kv. IGUASUL R$ 7,90 R$ 11.297,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 382/2015 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. 208/2015, homologado em 
17/09/2015. 
Valor Homologado: R$ 117.646,50 (Cento e dezessete reais seiscentos e 
quarenta e seis reais cinquenta). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte. 
Empresa: AMAURI VICENTE DOS ANJOS JUNIOR EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 

Registrado Valor Total 

2 400 lâmpada vapor sodio 250 w. GE R$ 13,00 R$ 5.200,00 

3 230 luminária tipo projetor led 20w 6000k em aço 
ac85/265v 50/60 hz. MONTALTO R$ 60,00 R$ 13.800,00 

4 1.000 cabo pp 2x2,5mm. SIL R$ 1,85 R$ 1.850,00 
5 2.000 pv dulto 2° pol. corrugada. CIMFLEX R$ 1,54 R$ 3.080,00 
6 3.000 Metros cabo 10 mm 1 kv flexível. SIL R$ 2,80 R$ 8.400,00 

7 100 

globos decorativo p/ luminaria tipo republicano p/ 
lampada de 250w; c/ adornos e disco de fixação 

em aluminio fundido e pintura a pó (com 
características idênticas ao modelo existente na 

pista de caminhada da av. minas gerais, zona 02). 

PROJELUZ R$ 118,00 R$ 11.800,00 

9 20 caixa an policarbonato. TAF R$ 31,00 R$ 620,00 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total 

10 50 conduite zincado leve 1° pol. - 3 mtrs. ELECOM R$ 8,90 R$ 445,00 

14 320 
reatores vapor sodio de 250w externo c/ base para 
rele c/ carcaça galvanizada a fogo e enrolamento 

em cobre. 
SAMA R$ 42,95 R$ 13.744,00 

17 2.000 Metros cabo 25mm flexivel 1 kv. NAMBEI R$ 5,70 R$ 11.400,00 
18 2.000 Metros cabo 16mm flexivel 1 kv. NAMBEI R$ 3,68 R$ 7.360,00 
19 20 chave contactora 25 a LUKMA R$ 53,00 R$ 1.060,00 
20 30 chave contactora 32 a LUKMA R$ 69,00 R$ 2.070,00 
22 10 chave contactora 105 a LUKMA R$ 365,00 R$ 3.650,00 
23 3.500 pv dulto 3" corrugado. CIMFLEX R$ 2,70 R$ 9.450,00 
24 2.000 Metros cabo flexivel 2,5 mm. SIL R$ 0,59 R$ 1.180,00 
25 50 fita isolante de 20 mts. ALUMBRA R$ 2,75 R$ 137,50 

27 16 

poste republicano de uma petala, com base e 
tocha em aluminio e estrutura em chapa 

galvanizada a fogo com pintura eletrostatica na cor 
verde colonial (com características idênticas aos 

mesmos instalados na pista de caminhada 
situação na av. minas gerais zona 02 em cianorte. 

PROJELUZ R$ 1.400,00 R$ 22.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 383/2015 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. 208/2015, homologado em 
17/09/2015. 
Valor Homologado: R$ 35.322,00 (Trinta e cinco mil trezentos e vinte e dois 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte. 
Empresa: CAPEL ELÉTRICA EIRELI ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 

Registrado Valor Total 

15 320 rele fotocelula. TECNOLINSA  R$ 9,60  R$ 3.072,00 

28 8 

poste republicano de duas petalas, com base e 
tocha em alumnio e estrutura em chapa 

galvanizada a fogo com pintura eletrostatica na 
cor verde colonial (com características idênticas 

aos mesmos instalados na praça raposa 
tavares, centro em cianorte). 

PROJELUZ R$ 3.450,00 R$ 27.600,00 

29 1 

poste republicano de cinco petalas, com base e 
tocha em aluminio e estrutura em chapa 

galvanizada a fogo com pintura eletrostatica na 
cor verde colonial (com características idênticas 
ao mesmo instalado no cruzamento da av. são 

paulo c/ av. rio branco). 

PROJELUZ R$  4.650,00 R$ 4.650,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 384/2015 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. 208/2015, homologado em 
17/09/2015. 
Valor Homologado: R$ 4.973,20 (Quatro mil novecentos e setenta e três reais 
vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico para a 
manutenção da iluminação pública de Cianorte. 
Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Especificações Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 
Valor Total 

12 300 terminal tcm - 10 mm. INTELLI  R$ 2,52  R$ 756,00 
13 30 curva zincada 1° pol. MULTIDUTO   R$ 2,24  R$ 67,20 
21 20 chave contactora 50 a SOPRANO CST 50   R$ 180,00  R$ 3.600,00 
26 50 fita auto fusao 10 mts. PRYSMIAN   R$ 11,00  R$ 550,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de setembro de 2015. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO 645/2016-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 MARCOS ROGÉRIO SCAMARDI, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Terra Boa Lote 
241, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
5.993.055-9 SSP/PR e CPF n.º 853.302.569-68. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 1.749,85 
(um mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 653/2016-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 VENICIO MUCHELIN, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada Preá, Lote 107, município de Cianorte, 
estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 1.414.668 SSP/PR e CPF n.º 
395.631.209-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 19 443 Mç 

maços de brócolis, de primeira qualidade, cor verde, apresentando 
tamanho e conformação uniforme, sem danos físicos e mecânicos 

oriundos do manuseio, e suas condições deverão estar de acordo com a 
norma técnica de alimentação. 

R$ 3,95 R$ 
1.749,85 

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 1.748,36 
(Um mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 654/2016-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 VICTOR BRUNO VIEIRA SCAMARDI, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada para Terra Boa, Lote 
241, município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
10.781.423-0 SSP/PR e CPF n.º 114.416.019-70. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de 1.749,48 
(Um mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 
 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 28 802 UN 

unidade de alface de primeira qualidade, apresentar tamanho e 
conformação uniforme, deverão ser bem desenvolvida, firme e compacta, 
isenta de enfermidades, material terroso e umidade, livre de resíduos de 

fertilizantes, sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e os produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 

18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

R$ 2,18 R$ 
1.748,36 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 29 717 Kg 
quilos de caxi, com tamanho médio, cor e conformação uniforme, 

produto fresco, casca mole, os produtos deverão estar em conformidade 
com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 

R$ 2,44 R$ 
1.749,48 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 656/2016-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 ELIAS CASAGRANDE, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada Terra Boa, Lote 395, município de 
Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 4.683.670-7 SSP/PR 
e CPF n.º 660.175.649-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 3.499,32 
(Três mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 657/2016-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 LUCIANO FRANCISCO DE LIMA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia, Lote 257, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
4342915-9 SSP/PR e CPF n.º 413.010.309-10. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 31 585 Kg 
quilos de berinjela com tamanho médio, cor e conformação uniforme, os 

produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

R$ 2,99 R$ 
1.749,15 

1 39 681 Kg 

quilos de tangerina, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem 
dano físico e mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

R$ 2,57 R$ 
1.750,17 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 656/2016-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 ELIAS CASAGRANDE, pessoa física de direito, brasileiro 
casado, residente e domiciliado na Estrada Terra Boa, Lote 395, município de 
Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 4.683.670-7 SSP/PR 
e CPF n.º 660.175.649-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 3.499,32 
(Três mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 657/2016-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 LUCIANO FRANCISCO DE LIMA, pessoa física de 
direito, brasileiro casado, residente e domiciliado na Estrada Aldeia, Lote 257, 
município de Cianorte, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 
4342915-9 SSP/PR e CPF n.º 413.010.309-10. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 31 585 Kg 
quilos de berinjela com tamanho médio, cor e conformação uniforme, os 

produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da 
portaria cvs-6/99, de 10/03/1999. 

R$ 2,99 R$ 
1.749,15 

1 39 681 Kg 

quilos de tangerina, frescas e firmes, cor típica da fruta madura, sem 
dano físico e mecânico oriundo do manuseio, de 1º qualidade e suas 

condições deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

R$ 2,57 R$ 
1.750,17 

merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 1.751,04 
(Um mil setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 668/2016-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 WALTER BONAU, pessoa física de direito, alemão, viúvo, 
residente e domiciliado na Estrada Pala, lote 48, município de Cianorte, estado do 
Paraná, portador da cédula de identidade de estrangeiro nº V5274407-A PF/SC e 
CPF n.º 011.180.089-79. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 1.752,12 
(Um mil setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 
 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito  

 
 
 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 33 608 Mç 

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

técnica de alimentação. 

R$ 2,88 R$ 
1.751,04 

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 51 157 Kg 

quilos de pupunha: descascada, cortada e acondicionadas em 
embalagens plásticas transparentes de 01 quilo.  aparência viçosa e 

fresca. os produtos deverão estar de acordo com as normas técnicas de 
alimentação. 

R$ 11,16 R$ 
1.752,12 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 672/2016-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 ROBERTO BUDA, pessoa física de direito, brasileira 
casada, residente e domiciliada na Rodovia PR 082, lote 400, município de Cianorte, 
estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 6.372.438-6 SSP/PR e CPF 
n.º 016.616.849-12. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 1.747,44 
(Um mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 56 809 Kg 

quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparência, de 
primeira qualidade, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio. 

suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicos de 
alimentação 

R$ 2,16 R$ 
1.747,44 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 672/2016-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 ROBERTO BUDA, pessoa física de direito, brasileira 
casada, residente e domiciliada na Rodovia PR 082, lote 400, município de Cianorte, 
estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 6.372.438-6 SSP/PR e CPF 
n.º 016.616.849-12. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Dispensa nº 21/2016. 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar 
e/ou empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações para o preparo da 
merenda escolar, devidamente credenciados pelo Chamamento Público nº 
01/2016.  
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 1.747,44 
(Um mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Maio de 2016. 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito  

Lote Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
total 

1 56 809 Kg 

quilos de abobora cabotia, sem defeitos que afetem sua aparência, de 
primeira qualidade, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio. 

suas condições deverão estar de acordo com as normas técnicos de 
alimentação 

R$ 2,16 R$ 
1.747,44 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 687/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa I.SILVA – EQUIPAMENTOS PARA ESCRI-
TÓRIO - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Pref. Devete 
de Paula Xavier, 1348, fundos, Centro, CEP 87302-190, na cidade de Campo 
Mourão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.230.568/0001-73. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 105/2016.
OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, materiais 
de escritório para instalação na extensão do Centro de Atenção Psicossocial (Ca-
deiras, mesas para reuniões, longarinas, geladeira, fogão, micro-ondas,balcão 
para pia, aparelho de telefone, estante de aço, armários de aço, cortina de ar, 
colchonetes, ventiladores, ar condicionado, bebedouros, quadro negro).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
16.357,00 (Dezesseis mil trezentos e cinquenta e sete reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 690/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA – ME, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida São João, 145, na cidade de 
São João do Ivaí, estado do Paraná, CEP 86930-000, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 12.501.677/0001-92. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 105/2016.
OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, materiais 
de escritório para instalação na extensão do Centro de Atenção Psicossocial (Ca-
deiras, mesas para reuniões, longarinas, geladeira, fogão, micro-ondas,balcão 
para pia, aparelho de telefone, estante de aço, armários de aço, cortina de ar, 
colchonetes, ventiladores, ar condicionado, bebedouros, quadro negro).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 945,00 
(Novecentos e quarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 691/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa F.P. GARALUZ - ME, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede à Rua Santos Dumont, 1406, CEP 87.300-480, telefone 
(44) 3016-2725, na cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 07.299.558/0001-69. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 105/2016.
OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, materiais 
de escritório para instalação na extensão do Centro de Atenção Psicossocial (Ca-
deiras, mesas para reuniões, longarinas, geladeira, fogão, micro-ondas,balcão 
para pia, aparelho de telefone, estante de aço, armários de aço, cortina de ar, 
colchonetes, ventiladores, ar condicionado, bebedouros, quadro negro).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 604,00 
(Seiscentos e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 700/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa W P DO BRASIL LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Avenida Amazonas nº 2.270, centro, CEP 86975-
000, telefone (44) 3233-6400, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 04.483.808/0001-28. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.820,00 (Um mil oitocentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 703/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MONDRIAN EDITORA GRAFICA LTDA - 
ME, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Av. Doutor Alexandre 
Rasgulaeff, 2536, Jardim Dourados, CEP 87040-550, telefone (44) 3305-1471, 
inscrita no CNPJ sob nº 22.614.883/0001-62. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 104/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Gráfica para 
SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.315,00 (Onze mil trezentos e quinze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 728/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa EDITORA CENTRAL LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Mauá, 1988, Zona 09, CEP 87050-
020, na cidade de Maringá, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
76.123.397/0001-70.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 142/2016.
OBJETO: Contratação de órgão de imprensa escrita, de grande circulação no 
Estado do Paraná, com edição e circulação de no mínimo 06 dias por semana, 
para atuar na divulgação de atos oficiais do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
51.000,00 (Cinquenta e um mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 729/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa STOP CAR - SERVIÇOS DE ESTOFA-
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DOS LTDA - ME, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rua 
Manoel Francisco da Rocha, 470, CEP 87.211-604, inscrita no CNPJ sob nº 
03.665.814/0001-33.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 92/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de reformas em 
almofada, calça estimulativa, colchonete, tatame, sofá e cadeira para os CMEIs, 
Escolas Municipais, Biblioteca Pública, NTM e Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
114.745,00 (Cento e quatorze mil setecentos e quarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 743/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa BELUCO METALURGICA LTDA - EPP, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1451, CEP 87.200-
000, telefone (44) 3631-5225, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.041.889/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 47/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços de metalúrgica para manutenção e 
reparos dos ginásios e praças esportivas da Secretaria de Esportes e Lazer. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
82.804,79 (Oitenta e dois mil oitocentos e quatro reais e setenta e nove centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

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 
110/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 187/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa de transporte rodoviário 
para fornecimento de bilhetes de passagens rodoviárias para as Secretarias de 
Saúde e Bem Estar Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa VIAÇÃO GARCIA 
LTDA como vencedora dos itens 01-02-03-04-05-06-11-12 no valor total de R$ 
59.052,90 (Cinquenta e nove mil cinquenta e dois reais e noventa centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Republicado por Incorreção
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 
128/2016, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 207/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à  Contratação de empresa para prestação de serviço 
de Buffet para a Secretaria de Bem Estar Social.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa M F ANDRIAN & 
CIA LTDA - ME como vencedora do item único no valor total de R$ 68.400,00 
(Sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 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 
142/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 231/2016, concernente a 
Contratação de órgão de imprensa escrita, de grande circulação no Estado do 
Paraná, com edição e circulação de no mínimo 06 dias por semana, para atuar na 
divulgação de atos oficiais do Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa EDITORA CENTRAL 
LTDA como vencedora do item único, no valor total de R$ 51.000,00 (Cinquen-
ta e um mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Junho de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 572/2016 - LCT-PMC

Republicado por Incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MARI & SAES LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Avenida Arthur Thomas 460, CEP 87.200-000, 
telefone (44) 3019-6566, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 82.019.340/0001-29.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 364/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de ca-
minhão 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.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.602,45 (Onze mil seiscentos e dois reais e quarenta e cinco centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 585/2016-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa GENTE SEGURADORA SA, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, 450, Centro His-
tórico, CEP 90.020-060, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do 
Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.180.605/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 99/2016.
OBJETO: Contratação de seguro para veículos novos adquiridos pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.335,00 (Dois mil trezentos e trinta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Maio de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
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 

Div. de Recursos Humanos
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (fotocopia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certificado de Reservista (fotocópia) Comprovante de Residência 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa do Cartório de Protestos Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 
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.  

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

 

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 22 
de Junho 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 
WELLINGTON DE ARAÚJO    35º

Cianorte, 13 de Junho de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro 
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 22 
de Junho 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: EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
LUCINEI APARECIDA CORTE    172º

Cianorte, 13 de Junho de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

 

 
 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 

ano) (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna, Exame Médico de um 
Otorrinolaringologista  

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de 
magistério) Fotocópia 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

Declaração de bens e valores que constituem seu 
patrimônio 

 

Declaração sobre exercício de outro cargo público 
(acúmulo de cargo); 

 

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de magistério) 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

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

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro 
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 22 
de Junho 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
MARTHA DA SILVA     13º

Cianorte, 13 de Junho de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para a contratação, 
tendo em vista a inscrição no Processo Seletivo Simplificado - PSS, de acordo 
com Edital nº 001/2015, de 16 de setembro 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 contratação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 22 
de Junho de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional).
CARGO: EDUCADOR INFANTIL - PSS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
NEIVA PEREIRA DA SILVA    25º
ADRIANA DE PROENÇA    26º
DAIANE FRANCO CONDE    27º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional); 
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);

 

 
 

 
 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

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.  

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI: 
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838. 
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•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 13 de Junho de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 694/2016-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 62/2016 da Secretaria Municipal de Saúde, de 
09/06/2016,
  RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor público mu-
nicipal DIVONSIR LIMA DE SENA, ocupante do cargo efetivo em comissão 
de DIRETOR DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 
DA SAÚDE, no período de 16/06/2016 à 30/06/2016, devido às necessidades do 
Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 695/2016-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 61/2016 da Secretaria Municipal de Saúde, de 
09/06/2016, 
  RESOLVE: 
Art. 1º- DESIGNAR, o servidor público municipal RAPHAEL SINATRA DE 
CAMARGO, para exercer a função gratificada para a EXECUÇÃO DE AUDI-
TORIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, da Secretaria Municipal de 
Saúde, percebendo o valor atribuído correspondente ao FGS-3, conforme Artigo 
1º da Lei Municipal nº 3.222/2009, a partir de 01 de junho 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 13 de Junho de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 07/2016-PMC/
PROGRAMA DO VOLUNTARIADO PARANAENSE DE CIANORTE - 

PROVOPAR
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e o PROGRA-
MA DO VOLUNTARIADO PARANAENSE DE CIANORTE - PROVOPAR, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 01.766.457/0001-
74, com sede à Av. América nº 4.000, neste Município, doravante denomina-
da TOMADORA, representada neste ato por sua Presidente, Senhora IVETE 
MEMBRIBES JOÃO PEDRO, brasileira, casada, administradora, portadora da 
Cédula de Identidade nº 727.865-9, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF sob 
nº 070.198.319-15.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.

Secretaria de Bem Estar Social

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 08/2016-PMC/RE-
CANTO DOS VELHINHOS DE CIANORTE

CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e o RECANTO 
DOS VELHINHOS DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, ins-
crito no CNPJ sob nº 77.239.069/0001-05, com sede à Praça Osvaldo Cruz s/n, 
neste Município, doravante denominada TOMADORA, representada neste ato 
por seu Presidente, Senhor NELSON CASOTTI, brasileiro, viúvo, empresário, 
portador da Cédula de Identidade nº 358.729, expedida pela SSP/PR e inscrito 
no CPF sob nº 004.608.009-06.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 09/2016-PMC/ 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE 
CIANORTE - APMI

CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a ASSO-
CIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CIA-
NORTE - APMI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 
78.412.616/0001-67, com sede à Rua Santos nº 312, neste Município, doravante 
denominada TOMADORA, representada neste ato por sua Presidente, Senhor 
GIANNI MICHAEL ESPERANÇA, brasileiro, casado, contador, portador da 
Cédula de Identidade nº 5.807.355-5, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF 
sob nº 003.560.249-03.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 10/2016-PMC/AL-
BERGUE NOTURNO DE CIANORTE
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CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e o ALBER-
GUE NOTURNO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito 
no CNPJ sob nº 78.188.026/0001-00, com sede à Rua Tapajós nº 193, neste 
Município, doravante denominada TOMADORA, representada neste ato por 
seu Presidente, Senhor DANIEL EPIFANIO DE SOUZA, brasileiro, casado, 
agropecuarista, portador da Cédula de Identidade nº 482.334-6, expedida pela 
SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 120.454.389-53.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 11/2016-PMC/ AS-
SOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL RAINHA DA PAZ

CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a ASSOCIA-
ÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL RAINHA DA PAZ, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 80.909.781/0001-70, com sede à 
Praça Osvaldo Cruz s/n, neste Município, doravante denominada TOMADO-
RA, representada neste ato por seu Presidente, Senhor ANTENOR CAMPA-
NERUTTI, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 
3.296.818-0, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 449.580.219-49.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 12/2016-PMC/ AS-
SOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CIANOR-

TE - APAE
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CIANORTE - APAE, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 75.781.252/0001-
02, com sede à Rua Fernão Dias nº 1.597, neste Município, doravante denomina-
da TOMADORA, representada neste ato por sua Presidente, Senhora CARMEN 
DE FATIMA BRUGIN BATISTELLA, brasileira, casada, empresária, portadora 
da Cédula de Identidade nº 943.698-7, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF 
sob nº 392.576.149-72.
CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 13/2016-PMC/CASA 
DA SOPA ALLAN KARDEC

CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a CASA DA 
SOPA ALLAN KARDEC, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
sob nº 04.023.462/0001-85, com sede à Avenida Allan Kardec nº 151, neste Mu-
nicípio, doravante denominada TOMADORA, representada neste ato por sua 
Presidente, Senhora ESTER ALICE TURBAY GRANDI ROSSI, brasileira, ca-
sada, comerciante, portadora da Cédula de Identidade nº 3.446.317-4, expedida 
pela SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 413.006.889-04.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 14/2016-PMC/ AS-

SOCIAÇÃO DO DEFICIENTE FÍSICO DE CIANORTE - ADFIC
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a ASSOCIA-
ÇÃO DO DEFICIENTE FÍSICO DE CIANORTE - ADFIC, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 01.801.184/0001-51, com sede à Ave-
nida Brasil nº 213, neste Município, doravante denominada TOMADORA, re-
presentada neste ato por seu Presidente, Senhor ALDO ANTONIO VALOTTO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 888.314, 
expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 173.695.689-20.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 15/2016-PMC/SO-
CIEDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BENEFICENTE, EDUCACIO-

NAL E MATERNAL DE CIANORTE - SASBEMC
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a SOCIEDA-
DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BENEFICENTE, EDUCACIONAL E MA-
TERNAL DE CIANORTE - SASBEMC, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrito no CNPJ sob nº 95.641.031/0001-38, com sede à Avenida São Paulo 
nº 2.311, neste Município, doravante denominada TOMADORA, representada 
neste ato por seu Presidente, Senhor SÉRGIO PAULO DE OLIVEIRA, brasilei-
ro, casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade nº 808.381-9, expedi-
da pela SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 173.706.639-49.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 16/2016-PMC/ CO-

MUNIDADE TERAPÊUTICA REDENÇÃO - CTR
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a COMUNI-
DADE TERAPÊUTICA REDENÇÃO - CTR, Pessoa Jurídica de Direito Pri-
vado, inscrito no CNPJ sob nº 02.530.512/0001-95, com sede à Rua Angelim 
nº 53, no Município de Campo Mourão, doravante denominada TOMADORA, 
representada neste ato por sua Presidente, Senhora IVONE MAGGIONI FIO-
RE, brasileira, casada, assistente social, portadora da Cédula de Identidade nº 
4.406.444-8, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 758.318.649-87.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 17/2016-PMC/ASI-

LO SÃO VICENTE DE PAULO DE TERRA BOA - PR
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a ASILO 
SÃO VICENTE DE PAULO DE TERRA BOA - PR, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.646/0001-72, com sede à Rua Presi-
dente Kennedy, 908, Centro, no Município de Terra Boa, doravante denomina-
da TOMADORA, representada neste ato por seu Presidente, Senhor VALDIR 
DONIZETE MARI, brasileiro, casado, Gerente Comercial, portador da Cédula 

de Identidade nº 4.421.557-8, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 
623.411.039-87.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 18/2016-PMC/ AS-
SOCIAÇÃO CASA BETEL DE CIANORTE

CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a ASSO-
CIAÇÃO CASA BETEL DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrito no CNPJ sob nº 02.252.874/0001-61, com sede à Rua Guararapes nº 
390, neste Município, doravante denominada TOMADORA, representada neste 
ato por seu Presidente, Senhor MÁRIO FERREIRA PINTO JUNIOR, brasileiro, 
casado, professor, portador da Cédula de Identidade nº 6.967.750-9, expedida 
pela SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 031.977.239-02.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 19/2016-PMC/SER-
VIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE CIANORTE

CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e o SERVIÇO 
DE OBRAS SOCIAIS DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrito no CNPJ sob nº 81.837.569/0001-08, com sede à Rua Artesão nº 135, 
neste Município, doravante denominada TOMADORA, representada neste ato 
por sua Presidente, Senhora ALESSANDRA REGINA DE OLIVEIRA CAS-
TARDO, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 
6.495.243-9, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 929.947.419-20.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 20/2016-PMC/ ASSO-

CIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e a ASSOCIA-
ÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrito no CNPJ sob nº 10.340.470/0001-58, com sede à Estrada Guassupé, 
Lote 359-A, neste Município, doravante denominada TOMADORA, represen-
tada neste ato por seu Presidente, Senhor FRANÇOIS DO LAGO DANTAS, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.968.045-7, 
expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 696.142.459-72.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Quinta, item I – Da Concedente, conforme Portaria nº 
50/2016, a CONCEDENTE passa a indicar a Senhora Renata Francielle Moreira 
Peruci, Assistente Social, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade 
nº 10.009.124-0, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 058.610.029-
67, e portadora da Matrícula Funcional nº 4268-4, como técnico responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da transferência e execução do respectivo 
objeto.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de maio de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 19/2016-PMC/SER-
VIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE CIANORTE COM FUNDAMENTO NA 

LEI MUNICIPAL Nº 4.704/2015 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.
CONVENENTES:
O MUNICÍPIO DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Cen-
tro Cívico nº 100, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.554.531-3, 
expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 258.569.019-91 e o SERVIÇO 
DE OBRAS SOCIAIS DE CIANORTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrito no CNPJ sob nº 81.837.569/0001-08, com sede à Rua Artesão nº 135, 
neste Município, doravante denominada TOMADORA, representada neste ato 
por sua Presidente, Senhora ALESSANDRA REGINA DE OLIVEIRA CAS-
TARDO, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 
6.495.243-9, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 929.947.419-20.
CLÁUSULA PRIMEIRA
De acordo com a Lei Municipal nº 4.704/2015 de 15 de dezembro de 2015, 
publicada no dia 18 de dezembro de 2015, no Órgão Oficial do Município de 
Cianorte, Edição nº 0685 - Ano III (www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial), re-
solvem ambas as partes realizar um acréscimo na Subvenção Social, através do 
Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e 
setenta mil reais), passando o valor total a ser de R$ 1.400.000,00 (Hum milhão 
e quatrocentos mil reais), conforme Plano de Trabalho em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Termo 
de Convênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e comple-
mentar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de junho de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

ALESSANDRA REGINA DE O. CASTARDO
 PRESIDENTE www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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