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D E C R E T O  Nº 041/17

 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.853/16, de 15 de dezembro de 2016, e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A

 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
461.805,81 (quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta 
e um centavos), para reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
09.02.1236100102.060. Manutenção das Escolas Municipais (Recursos do Fun-
deb)
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 3101) 
R$ 359.987,27
09.08.1236100122.130. Manutenção do Transporte de Alunos (Recursos do 
Fundeb)
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 3102) 
R$ 71.605,89
09.08.1236100122.131. Manutenção do Transporte de Alunos (Recursos Com-
plementares)
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil (Fonte 3104) 
R$ 30.212,65
 Total........................................................................... R$ 461.805,81
 
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os re-
cursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do 
exercício anterior, conforme definido no § 1°, I do art. 43, da Lei n° 4.320/64, 
nas seguintes fontes: 
101 FUNDEB 60%........................... ............................................. R$ 359.987,27
102 FUNDEB 40%........................................................................ R$ 71.605,89
104 25% sobre demais Impostos vinculados à Educação Básica.......................
R$ 30.212,65
 Total............................................................................ R$  461.805,81
 
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 042/17

 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.853/16, de 15 de dezembro de 2016, e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A

 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), para reforço das seguintes 
dotações do orçamento vigente:
01.001.28.846.0000.0.001. Contribuição para Formação do PASEP
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas (Fonte 001)..... R$ 130.000,00
01.001.04.122.0003.2.001. Manutenção da Superintendência da Capseci
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção (Fonte 001)....R$ 15.000,00
 Total..............................................................................R$ 145.000,00

 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos 
provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte do-
tação do orçamento vigente:
01.001.99.997.9999.0.099. Reservas do RPPS
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)........................... R$ 145.000,00
 Total............................................................................. R$ 145.000,00
 
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Gabinete do Prefeito
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D E C R E T O  Nº 044/17

 Abre crédito adicional especial autorizado pela Lei Municipal nº 
4.866/17, de 21 de março de 2017, e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A

 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
8.185.000,00 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), que passará a fazer 
parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:
01.01.0103100012.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 001).................. 
R$ 73.817,68
02.01.0412200032.002.  Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 34.201,76
02.01.0515300062.006. Apoio a Junta do Serviço Militar
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 4.971,68
02.01.0515300062.007. Apoio ao Tiro de Guerra 05/011 de Cianorte
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 15.015,04
02.02.0412400042.011. Manutenção da Unidade de Controle Interno
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.000,00
03.01.0412200032.012. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 36.201,76
05.02.0412400042.015. Manutenção da Divisão de Contabilidade
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 35.201,76
05.03.0412300042.017. Manutenção da Divisão de Tesouraria
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 15.515,04
05.04.0412900042.018. Manutenção da Divisão de Receitas Imobiliárias
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.686,72
05.04.0412900042.019. Manutenção da Coordenadoria de Arrecadação de Im-
posto Territorial Rural
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 11.171,68
05.05.0412900042.020. Manutenção da Divisão de Receitas Diversas
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 45.545,12
05.06.0412600042.021. Manutenção da Divisão de Processamento de Dados
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.343,36
05.07.0412900042.022. Manutenção da Divisão de Dívida Ativa
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.343,36
05.08.0412500042.023. Manutenção da Divisão de Fiscalização
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 55.888,48
05.09.0412400042.129. Manutenção da Divisão de Patrimônio Público
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
05.09.0412400042.133. Manutenção da Coordenadoria de Patrimônio Público
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
06.01.0412200042.025. Encargos Gerais do Município
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 116.948,64
06.01.0412200042.026. Manutenção do Protocolo
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
06.01.0412200042.027. Manutenção do Arquivo
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.843,36
06.03.0412200042.032. Manutenção da Divisão de Material
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 19.686,72
06.03.0412200042.034. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 30.030,08
06.04.0412200042.035. Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 25.858,40

06.05.0412200042.036. Manutenção da Divisão de Licitações
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 51.716,80
06.06.0412600042.037. Manutenção da Divisão de Tecnologia de Informação
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.343,36
07.02.2678200212.039. Manutenção da Divisão de Trânsito
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 26.272.56
07.03.0412200042.040. Manutenção da Divisão de Habitação e Urbanismo
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 16.136,28
07.04.0412200042.041. Manutenção da Divisão de Engenharia
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 53.387,25
07.05.0412200042.042. Manutenção da Divisão de Cadastro Técnico
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 42.201,76
08.01.1012200032.044. Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 10.343,36
08.01.1012200042.152. Manutenção da Central de Regulação, Avaliação e Au-
ditoria
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 149.736,24
08.02.1030100072.048. Manutenção de Postos de Saúde do Município
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 818.338,54
08.02.1030100082.049. Manutenção do Transporte de Doentes
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 79.261,92
08.03.1030200072.151. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento Faus-
tino Bongiorno
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 340.864,86
08.04.1030400072.052. Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 247.826,48
08.05.1012200042.054. Manutenção da Divisão de Administração da Secretaria 
de Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 60.060,16
08.06.1012300042.055. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 15.515,04
08.07.1030100072.147. Manutenção da Divisão de Assistência Farmacêutica
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 83.241,13
08.08.1030300092.149. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Adulto
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 27.444,24
08.08.1030300092.150. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil 
– CAPS I
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 45.045,12
09.01.1212200032.056. Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 6.171,68
09.01.1336400142.058. Manutenção da Extensão Universitária da FUEM em 
Cianorte
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 25.030,08
09.02.1236100102.059. Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 269.000,00
09.02.1236100102.061. Manutenção das Escolas Municipais (Rec. Comple-
mentares)
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104)............ 
R$ 2.170.483,99
09.03.1236500112.066. Manutenção de Centros de Educação Infantil (Rec. 
Complementares)
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104)............ 
R$ 1.477.600,26
09.05.1212300042.070. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Educação
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104)........... 
R$ 28.858,40
09.07.1230600132.132. Fornecimento de Alimentação Escolar
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
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R$ 10.843,36
09.08.1236100122.128. Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 1.000,00
09.08.1236100122.131. Manutenção do Transporte de Alunos (Rec. Comple-
mentares)
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 324.295,48
10.02.2060500162.075. Manutenção da Divisão de Abastecimento e Fomento 
Agropecuário
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
10.04.2060500162.134. Apoio ao Abatedouro Municipal
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 21.686,72
11.02.2712200042.081. Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 33.716,80
11.02.2781200172.083. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de 
Esportes
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 57.130,96
12.02.2212200042.087. Manutenção da Divisão de Indústria
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
13.03.0824400192.092. Manutenção da Divisão de Bem Estar Social
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 158.334,48
13.03.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 90.847,76
13.03.0824400192.094. Manutenção da Estação de Ofício
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.221,68
13.05.0824300196.100. Manutenção das Ações do Plano de Atendimento Social 
– SINASE
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 11.585,84
13.07.0812300042.107. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Bem Estar Social
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 15.929,20
14.02.1854100202.109. Manutenção da Divisão de Meio Ambiente
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 55.060,16
15.01.0412200042.143. Manutenção da Coordenadoria de Conservação de 
Veículos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 12.000,00
15.01.0412200042.144. Manutenção dos Serviços Internos de Conservação de 
Veículos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 8.272,56
15.01.0412200042.145. Manutenção da Garagem Municipal e Suas Dependên-
cias
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 115.267,24
15.02.2678200212.114. Administração, Conservação e Reparos de Estradas e 
Vias Urbanas
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 159.127,69
15.03.1545200222.115. Administração, Conservação e Outros Serviços no 
Cemitério
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 64.000,00
15.03.1545200222.117. Conservação e Limpeza de Vias e Logradouros Públi-
cos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 80.564,56
15.03.1545200222.118. Manutenção da Divisão de Serviços Municipais
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 66.802,64
15.03.1545200222.119. Administração Distrital
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 71.458,40
15.03.1545200222.136. Coleta de Lixo Domiciliar nos Distritos de Vidigal e 
São Lourenço
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 12.000,00
15.04.1545100222.120. Manutenção da Divisão de Obras e Conservação

3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 79.412,32
15.04.1854100201.018. Combate à Erosão Urbana
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000)............... 
R$ 82.433,60
 Total.......................................................................... R$ 8.185.000,00

 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os re-
cursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, conforme 
definido no § 1°, III do art. 43, da Lei n° 4.320/64, das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 
01.01.0103100012.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 001)............................................... 
R$ 73.817,68
02.01.0412200032.002.  Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 34.201,76
02.01.0515300062.006. Apoio a Junta do Serviço Militar
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 4.971,68
02.01.0515300062.007. Apoio ao Tiro de Guerra 05/011 de Cianorte
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 15.015,04
02.02.0412400042.011. Manutenção da Unidade de Controle Interno
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.000,00
03.01.0412200032.012. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 36.201,76
05.02.0412400042.015. Manutenção da Divisão de Contabilidade
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 35.201,76
05.03.0412300042.017. Manutenção da Divisão de Tesouraria
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 15.515,04
05.04.0412900042.018. Manutenção da Divisão de Receitas Imobiliárias
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.686,72
05.04.0412900042.019. Manutenção da Coordenadoria de Arrecadação de Im-
posto Territorial Rural
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 11.171,68
05.05.0412900042.020. Manutenção da Divisão de Receitas Diversas
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 45.545,12
05.06.0412600042.021. Manutenção da Divisão de Processamento de Dados
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.343,36
05.07.0412900042.022. Manutenção da Divisão de Dívida Ativa
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.343,36
05.08.0412500042.023. Manutenção da Divisão de Fiscalização
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 55.888,48
05.09.0412400042.129. Manutenção da Divisão de Patrimônio Público
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
05.09.0412400042.133. Manutenção da Coordenadoria de Patrimônio Público
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
06.01.0412200042.025. Encargos Gerais do Município
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 116.948,64
06.01.0412200042.026. Manutenção do Protocolo
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
06.01.0412200042.027. Manutenção do Arquivo
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.843,36
06.03.0412200042.032. Manutenção da Divisão de Material
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 19.686,72
06.03.0412200042.034. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 30.030,08
06.04.0412200042.035. Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 25.858,40
06.05.0412200042.036. Manutenção da Divisão de Licitações
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
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R$ 51.716,80
06.06.0412600042.037. Manutenção da Divisão de Tecnologia de Informação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.343,36
07.02.2678200212.039. Manutenção da Divisão de Trânsito
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 26.272,56
07.03.0412200042.040. Manutenção da Divisão de Habitação e Urbanismo
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 16.136,28
07.04.0412200042.041. Manutenção da Divisão de Engenharia
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 53.387,25
07.05.0412200042.042. Manutenção da Divisão de Cadastro Técnico
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 42.201,76
08.01.1012200032.044. Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 10.343,36
08.01.1012200042.152. Manutenção da Central de Regulação, Avaliação e Au-
ditoria
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 149.736,24
08.02.1030100072.048. Manutenção de Postos de Saúde do Município
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 818.338,54
08.02.1030100082.049. Manutenção do Transporte de Doentes
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 79.261,92
08.03.1030200072.151. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento Faus-
tino Bongiorno
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 340.864,86
08.04.1030400072.052. Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 247.826,48
08.05.1012200042.054. Manutenção da Divisão de Administração da Secretaria 
de Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 60.060,16
08.06.1012300042.055. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 15.515,04
08.07.1030100072.147. Manutenção da Divisão de Assistência Farmacêutica
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 83.241,13
08.08.1030300092.149. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Adulto
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 27.444,24
08.08.1030300092.150. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil 
– CAPS I
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 45.045,12
09.01.1212200032.056. Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 6.171,68
09.01.1336400142.058. Manutenção da Extensão Universitária da FUEM em 
Cianorte
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 25.030,08
09.02.1236100102.059. Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 269.000,00
09.02.1236100102.061. Manutenção das Escolas Municipais (Rec. Comple-
mentares)
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 2.170.483,99
09.03.1236500112.066. Manutenção de Centros de Educação Infantil (Rec. 
Complementares)
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 1.477.600,26
09.05.1212300042.070. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Educação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 28.858,40
09.07.1230600132.132. Fornecimento de Alimentação Escolar
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 10.843,36
09.08.1236100122.128. Manutenção da Divisão de Transporte Escolar

3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 1.000,00
09.08.1236100122.131. Manutenção do Transporte de Alunos (Rec. Comple-
mentares)
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 324.295,48
10.02.2060500162.075. Manutenção da Divisão de Abastecimento e Fomento 
Agropecuário
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
10.04.2060500162.134. Apoio ao Abatedouro Municipal
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 21.686,72
11.02.2712200042.081. Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 33.716,80
11.02.2781200172.083. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de 
Esportes
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 57.130,96
12.02.2212200042.087. Manutenção da Divisão de Indústria
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
13.03.0824400192.092. Manutenção da Divisão de Bem Estar Social
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 158.334,48
13.03.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 90.847,76
13.03.0824400192.094. Manutenção da Estação de Ofício
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.221,68
13.05.0824300196.100. Manutenção das Ações do Plano de Atendimento Social 
– SINASE
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 11.585,84
13.07.0812300042.107. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Bem Estar Social
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 15.929,20
14.02.1854100202.109. Manutenção da Divisão de Meio Ambiente
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 55.060,16
15.01.0412200042.143. Manutenção da Coordenadoria de Conservação de 
Veículos
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 12.000,00
15.01.0412200042.144. Manutenção dos Serviços Internos de Conservação de 
Veículos
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 8.272,56
15.01.0412200042.145. Manutenção da Garagem Municipal e Suas Dependên-
cias
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 115.267,24
15.02.2678200212.114. Administração, Conservação e Reparos de Estradas e 
Vias Urbanas
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 159.127,69
15.03.1545200222.115. Administração, Conservação e Outros Serviços no 
Cemitério
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 64.000,00
15.03.1545200222.117. Conservação e Limpeza de Vias e Logradouros Públi-
cos
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 80.564,56
15.03.1545200222.118. Manutenção da Divisão de Serviços Municipais
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 66.802,64
15.03.1545200222.119. Administração Distrital
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 71.458,40
15.03.1545200222.136. Coleta de Lixo Domiciliar nos Distritos de Vidigal e 
São Lourenço
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 12.000,00
15.04.1545100222.120. Manutenção da Divisão de Obras e Conservação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 79.412,32
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15.04.1854100201.018. Combate à Erosão Urbana
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 82.433,60
 Total..........................................................................R$ 8.185.000,00
 
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 045/17

 Abre crédito adicional especial autorizado pela Lei Municipal nº 
4.867/17, de 21 de março de 2017, e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A

 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional especial no valor de R$ 
43.030,08 (quarenta e três mil, trinta reais e oito centavos), que passará a fazer 
parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:
01.001.0412200032.001. Manutenção da Superintendência da Capseci
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais Diversos (Fonte 001)...R$ 43.030,08
 Total............................................................................... R$ 43.030,08
 
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os re-
cursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, conforme 
definido no § 1°, III do art. 43, da Lei n° 4.320/64, das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 
01.001.0412200032.001. Manutenção da Superintendência da Capseci
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 001)................................... R$ 43.030,08
 Total............................................................................... R$ 43.030,08
 
 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.864/2017

Institui auxílio saúde; cria o prêmio assiduidade aos servidores públicos efetivos 
da Câmara Municipal de Cianorte e dá outras providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

L E I

CAPÍTULO I
DO AUXÍLIO SAÚDE

Art. 1º. Fica instituído o auxílio-saúde aos servidores públicos ativos, ocupantes 
de cargos de provimento efetivo, e inativos da Câmara Municipal de Cianorte.

Parágrafo único. A instituição do auxílio-saúde tem como diretriz básica a im-
plementação de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde dos ser-
vidores, decorrente do direito social insculpido no art. 6º da Constituição da 
República Federativa do Brasil.

Art. 2º. O valor do auxílio-saúde será de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 
pago em pecúnia, e possibilitará o pagamento de planos de saúde, hospitais, 
comércio de produtos farmacêuticos, clínicas de análises, óticas, consultórios 
médicos de diversas especialidades, odontologia, entre outros estabelecimen-
tos que promovam ações preventivas para a manutenção da saúde do servidor 
público ativo e inativo.

§ 1º. O valor do auxílio-saúde terá reajuste anual, sendo garantido no mínimo 
à variação do IGP-M ocorrida nos 12 (doze) meses anteriores ao do reajuste.

§ 2º. Decorrendo da garantia social do servidor público ativo e inativo, conforme 
previsto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, o valor do auxílio saúde não 
necessitará de comprovação de gastos.

Art. 3º. O auxílio-saúde tem natureza indenizatória e não se incorpora ao venci-
mento ou provento do servidor ativo e inativo e não está sujeito à tributação de 
imposto de renda e contribuição previdenciária.
 
Art. 4º. Cessará o pagamento do auxílio-saúde ao servidor ativo nas seguintes 
hipóteses:

I – exoneração e demissão;

II – falecimento;

III – licenças previstas nos artigos 142 (licença por motivo de afastamento do 
cônjuge) e 148 (licença para tratar de assuntos particulares) da Lei Municipal nº 
1.267, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º. Cessará o pagamento do auxílio-saúde ao servidor inativo na hipótese 
de falecimento.

Art. 6º. Sendo o servidor ativo ocupante de dois cargos acumuláveis de pro-
vimento efetivo ou servidor inativo aposentados em dois cargos acumuláveis, o 
auxílio-saúde será devido apenas para um cargo.

Art. 7º. O servidor ativo que tiver duas ou mais faltas injustificadas ao serviço 
durante o mês perderá o direito do auxílio-saúde, correspondente ao mês da 
ocorrência das faltas.

Art. 8º. Durante o período em que o servidor estiver cumprindo o estágio pro-
batório receberá 50% (cinquenta por cento) do auxílio-saúde.

§ 1º. O caput deste artigo somente se aplicará aos servidores públicos municipais 
que tomaram posse em face da aprovação em concurso público realizado a partir 
de 18 de março de 2015.

§ 2º. O servidor público municipal admitido ao serviço público em data anterior 
a 18 de março de 2015, preservará o direito ao recebimento do auxílio-saúde no 
valor integral, ainda que seja submetido a novo período de estágio probatório de 
nomeação para cargo diverso.

§ 3º. O servidor público municipal admitido ao serviço público após a data de 
18 de março de 2015 e que for aprovado no estágio probatório, preservará o 
direito ao recebimento do auxílio-saúde em seu valor integral, ainda que seja 
submetido a novo período de estágio probatório em virtude de nomeação para 
cargo diverso.

CAPÍTULO II
DO PRÊMIO ASSIDUIDADE

Art. 9º. Fica criado o prêmio assiduidade que será concedido aos servidores 
públicos ativos ocupantes de cargo de provimento efetivo na Câmara Municipal 
de Cianorte, regidos Lei Municipal nº 3.212, de 19 de dezembro de 2012.

Art. 10. O prêmio assiduidade será pago no mês de dezembro de cada ano, da 
seguinte forma:

I – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o servidor que não houver 
faltado mais de 12 (doze) dias mediante atestado médico durante o ano;

II – R$ 300,00 (trezentos reais) para o servidor que houver faltado de 13 (treze) 
a 22 (vinte e dois) dias mediante atestado médico durante o ano;

III – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o servidor que houver faltado de 
23 (vinte e três) a 30 (trinta) dias mediante atestado médico durante o ano.

Parágrafo único. Para os servidores que tiverem uma ou mais faltas injustifi-
cadas ou que tiverem mais de 30 dias de atestado médico durante o ano, não 
receberão o prêmio assiduidade.

Art. 11. Para os efeitos jurídicos do artigo anterior não será considerada falta a 
ausência do servidor ao trabalho em virtude de:

I – Férias;

II – Casamento, por 5 (cinco) dias consecutivos;
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III – Luto por falecimento do cônjuge, pais e filhos, por 5 (cinco) dias conse-
cutivos;

IV – Júri e outros serviços obrigatórios previstos em Lei específica;

V – Licença à servidora gestante;
 
VI – Licença à servidora adotante;

VII – Licença paternidade;

VIII – Licença para tratamento de saúde motivada por acidente de trabalho;

IX – Participação em cursos devidamente autorizados pela Administração.

Art. 12. Sendo o servidor ocupante de dois cargos acumuláveis de provimento 
efetivo o prêmio assiduidade será devido apenas para um cargo.
 
Art. 13. O valor do prêmio assiduidade terá reajuste anual, através de índice 
próprio.

Art. 14. O prêmio assiduidade possui natureza indenizatória e não servirá de 
base para concessão de nenhum outro direito, inclusive férias e décimo terceiro, 
e nem se incorpora a qualquer título aos vencimentos do servidor.

Art. 15. Para o presente ano será adimplido os valores indicados nos incisos I, 
II e III, do art. 10 desta Lei apurando-se a assiduidade do servidor da data da 
publicação da presente lei até o mês de dezembro.
 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. A Função de Controlador Interno da Câmara Municipal de Cianorte, 
nomenclatura “Função Gratificada FG-1”, instituída pela Resolução da Câmara 
Municipal de Cianorte no 003/2008, fica fixada no valor de R$ 3.015,00 (três mil 
e quinze reais), a partir de 1o de março de 2017.

Art. 17. As funções gratificadas e as gratificações, instituídas pela Resolução da 
Câmara Municipal de Cianorte no 003/2008 e pela Lei Municipal no 3.212 de 
19 de dezembro de 2008, serão reajustadas anualmente no mesmo índice e data 
do reajuste das gratificações e das funções gratificadas a que estão submetidos 
os servidores públicos efetivos do quadro geral do Poder Executivo Municipal, 
sendo garantido no mínimo a variação do IGP-M ocorrida nos 12 (doze) meses 
anteriores ao do reajuste, a partir de 1o de março de 2017.

Art. 18. O auxílio-alimentação referente ao mês de março de 2017 será pago aos 
servidores ativos, em pecúnia e de forma proporcional, tendo como apuração o 
período compreendido entre 1o de março de 2017 até a data da publicação da 
presente Lei e terá como base de cálculo o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 
vinte reais).

Art. 19. Os efeitos jurídicos do auxílio-saúde, disciplinado no Capítulo I, retroa-
girão a 1o de março de 2017 para os servidores inativos.

Parágrafo único. Para os servidores ativos o auxílio-saúde produzirá efeitos a 
partir da publicação da presente Lei, sendo que a proporcionalidade referente ao 
mês de março de 2017 será paga no mês de abril de 2017.

Art. 20. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação 
orçamentária própria.

Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
 
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.865/2017

Autoriza o Poder Legislativo a conceder reajuste aos servidores ativos e inativos 
da Câmara Municipal de Cianorte, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte 

LEI

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a reajustar a Tabela Geral de Ven-
cimentos dos servidores ativos e inativos da Câmara Municipal de Cianorte, em 
7% (sete por cento), a partir de 01 de março de 2017.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.866/17

Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

LEI

 Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adici-
onal especial no valor de R$ 8.185.000,00 (oito milhões, cento e oitenta e cinco 
mil reais), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classi-
ficação:
01.01.0103100012.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 001).................. 
R$ 73.817,68
02.01.0412200032.002.  Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 34.201,76
02.01.0515300062.006. Apoio a Junta do Serviço Militar
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 4.971,68
02.01.0515300062.007. Apoio ao Tiro de Guerra 05/011 de Cianorte
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 15.015,04
02.02.0412400042.011. Manutenção da Unidade de Controle Interno
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.000,00
03.01.0412200032.012. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 36.201,76
05.02.0412400042.015. Manutenção da Divisão de Contabilidade
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 35.201,76
05.03.0412300042.017. Manutenção da Divisão de Tesouraria
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 15.515,04
05.04.0412900042.018. Manutenção da Divisão de Receitas Imobiliárias
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.686,72
05.04.0412900042.019. Manutenção da Coordenadoria de Arrecadação de Im-
posto Territorial Rural
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 11.171,68
05.05.0412900042.020. Manutenção da Divisão de Receitas Diversas
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 45.545,12
05.06.0412600042.021. Manutenção da Divisão de Processamento de Dados
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.343,36
05.07.0412900042.022. Manutenção da Divisão de Dívida Ativa
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.343,36
05.08.0412500042.023. Manutenção da Divisão de Fiscalização
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 55.888,48
05.09.0412400042.129. Manutenção da Divisão de Patrimônio Público
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
05.09.0412400042.133. Manutenção da Coordenadoria de Patrimônio Público
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
06.01.0412200042.025. Encargos Gerais do Município
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 116.948,64
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06.01.0412200042.026. Manutenção do Protocolo
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
06.01.0412200042.027. Manutenção do Arquivo
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.843,36
06.03.0412200042.032. Manutenção da Divisão de Material
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 19.686,72
06.03.0412200042.034. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 30.030,08
06.04.0412200042.035. Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 25.858,40
06.05.0412200042.036. Manutenção da Divisão de Licitações
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 51.716,80
06.06.0412600042.037. Manutenção da Divisão de Tecnologia de Informação
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 10.343,36
07.02.2678200212.039. Manutenção da Divisão de Trânsito
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 26.272.56
07.03.0412200042.040. Manutenção da Divisão de Habitação e Urbanismo
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 16.136,28
07.04.0412200042.041. Manutenção da Divisão de Engenharia
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 53.387,25
07.05.0412200042.042. Manutenção da Divisão de Cadastro Técnico
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 42.201,76
08.01.1012200032.044. Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 10.343,36
08.01.1012200042.152. Manutenção da Central de Regulação, Avaliação e Au-
ditoria
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 149.736,24
08.02.1030100072.048. Manutenção de Postos de Saúde do Município
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 818.338,54
08.02.1030100082.049. Manutenção do Transporte de Doentes
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 79.261,92
08.03.1030200072.151. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento Faus-
tino Bongiorno
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 340.864,86
08.04.1030400072.052. Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 247.826,48
08.05.1012200042.054. Manutenção da Divisão de Administração da Secretaria 
de Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 60.060,16
08.06.1012300042.055. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Saúde
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 15.515,04
08.07.1030100072.147. Manutenção da Divisão de Assistência Farmacêutica
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 83.241,13
08.08.1030300092.149. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Adulto
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 27.444,24
08.08.1030300092.150. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil 
– CAPS I
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 303).................. 
R$ 45.045,12
09.01.1212200032.056. Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 6.171,68
09.01.1336400142.058. Manutenção da Extensão Universitária da FUEM em 
Cianorte
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 25.030,08
09.02.1236100102.059. Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 

R$ 269.000,00
09.02.1236100102.061. Manutenção das Escolas Municipais (Rec. Comple-
mentares)
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104)............ 
R$ 2.170.483,99
09.03.1236500112.066. Manutenção de Centros de Educação Infantil (Rec. 
Complementares)
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104)............ 
R$ 1.477.600,26
09.05.1212300042.070. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Educação
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104)........... 
R$ 28.858,40
09.07.1230600132.132. Fornecimento de Alimentação Escolar
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 10.843,36
09.08.1236100122.128. Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 1.000,00
09.08.1236100122.131. Manutenção do Transporte de Alunos (Rec. Comple-
mentares)
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 104).................. 
R$ 324.295,48
10.02.2060500162.075. Manutenção da Divisão de Abastecimento e Fomento 
Agropecuário
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
10.04.2060500162.134. Apoio ao Abatedouro Municipal
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 21.686,72
11.02.2712200042.081. Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 33.716,80
11.02.2781200172.083. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de 
Esportes
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 57.130,96
12.02.2212200042.087. Manutenção da Divisão de Indústria
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.171,68
13.03.0824400192.092. Manutenção da Divisão de Bem Estar Social
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 158.334,48
13.03.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 90.847,76
13.03.0824400192.094. Manutenção da Estação de Ofício
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 5.221,68
13.05.0824300196.100. Manutenção das Ações do Plano de Atendimento Social 
– SINASE
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 11.585,84
13.07.0812300042.107. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Bem Estar Social
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 15.929,20
14.02.1854100202.109. Manutenção da Divisão de Meio Ambiente
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 55.060,16
15.01.0412200042.143. Manutenção da Coordenadoria de Conservação de 
Veículos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 12.000,00
15.01.0412200042.144. Manutenção dos Serviços Internos de Conservação de 
Veículos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 8.272,56
15.01.0412200042.145. Manutenção da Garagem Municipal e Suas Dependên-
cias
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 115.267,24
15.02.2678200212.114. Administração, Conservação e Reparos de Estradas e 
Vias Urbanas
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 159.127,69
15.03.1545200222.115. Administração, Conservação e Outros Serviços no 
Cemitério
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 64.000,00
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15.03.1545200222.117. Conservação e Limpeza de Vias e Logradouros Públi-
cos
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 80.564,56
15.03.1545200222.118. Manutenção da Divisão de Serviços Municipais
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 66.802,64
15.03.1545200222.119. Administração Distrital
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 71.458,40
15.03.1545200222.136. Coleta de Lixo Domiciliar nos Distritos de Vidigal e 
São Lourenço
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 12.000,00
15.04.1545100222.120. Manutenção da Divisão de Obras e Conservação
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000).................. 
R$ 79.412,32
15.04.1854100201.018. Combate à Erosão Urbana
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistências Diversos (Fonte 000)............... 
R$ 82.433,60
 Total..........................................................................R$ 8.185.000,00

 Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os 
recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, conforme 
definido no § 1°, III do art. 43, da Lei n° 4.320/64, das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 
01.01.0103100012.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 001)............................................... 
R$ 73.817,68
02.01.0412200032.002.  Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 34.201,76
02.01.0515300062.006. Apoio a Junta do Serviço Militar
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 4.971,68
02.01.0515300062.007. Apoio ao Tiro de Guerra 05/011 de Cianorte
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 15.015,04
02.02.0412400042.011. Manutenção da Unidade de Controle Interno
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.000,00
03.01.0412200032.012. Manutenção da Procuradoria Jurídica
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 36.201,76
05.02.0412400042.015. Manutenção da Divisão de Contabilidade
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 35.201,76
05.03.0412300042.017. Manutenção da Divisão de Tesouraria
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 15.515,04
05.04.0412900042.018. Manutenção da Divisão de Receitas Imobiliárias
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.686,72
05.04.0412900042.019. Manutenção da Coordenadoria de Arrecadação de Im-
posto Territorial Rural
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 11.171,68
05.05.0412900042.020. Manutenção da Divisão de Receitas Diversas
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 45.545,12
05.06.0412600042.021. Manutenção da Divisão de Processamento de Dados
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.343,36
05.07.0412900042.022. Manutenção da Divisão de Dívida Ativa
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.343,36
05.08.0412500042.023. Manutenção da Divisão de Fiscalização
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 55.888,48
05.09.0412400042.129. Manutenção da Divisão de Patrimônio Público
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
05.09.0412400042.133. Manutenção da Coordenadoria de Patrimônio Público
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
06.01.0412200042.025. Encargos Gerais do Município
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 116.948,64
06.01.0412200042.026. Manutenção do Protocolo
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 

R$ 5.171,68
06.01.0412200042.027. Manutenção do Arquivo
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.843,36
06.03.0412200042.032. Manutenção da Divisão de Material
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 19.686,72
06.03.0412200042.034. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 30.030,08
06.04.0412200042.035. Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 25.858,40
06.05.0412200042.036. Manutenção da Divisão de Licitações
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 51.716,80
06.06.0412600042.037. Manutenção da Divisão de Tecnologia de Informação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 10.343,36
07.02.2678200212.039. Manutenção da Divisão de Trânsito
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 26.272,56
07.03.0412200042.040. Manutenção da Divisão de Habitação e Urbanismo
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 16.136,28
07.04.0412200042.041. Manutenção da Divisão de Engenharia
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 53.387,25
07.05.0412200042.042. Manutenção da Divisão de Cadastro Técnico
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 42.201,76
08.01.1012200032.044. Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 10.343,36
08.01.1012200042.152. Manutenção da Central de Regulação, Avaliação e Au-
ditoria
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 149.736,24
08.02.1030100072.048. Manutenção de Postos de Saúde do Município
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 818.338,54
08.02.1030100082.049. Manutenção do Transporte de Doentes
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 79.261,92
08.03.1030200072.151. Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento Faus-
tino Bongiorno
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 340.864,86
08.04.1030400072.052. Manutenção da Vigilância Sanitária em Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 247.826,48
08.05.1012200042.054. Manutenção da Divisão de Administração da Secretaria 
de Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 60.060,16
08.06.1012300042.055. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Saúde
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 15.515,04
08.07.1030100072.147. Manutenção da Divisão de Assistência Farmacêutica
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 83.241,13
08.08.1030300092.149. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Adulto
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 27.444,24
08.08.1030300092.150. Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil 
– CAPS I
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 303)............................................... 
R$ 45.045,12
09.01.1212200032.056. Manutenção do Gabinete do Secretário de Educação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 6.171,68
09.01.1336400142.058. Manutenção da Extensão Universitária da FUEM em 
Cianorte
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 25.030,08
09.02.1236100102.059. Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 269.000,00
09.02.1236100102.061. Manutenção das Escolas Municipais (Rec. Comple-
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mentares)
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 2.170.483,99
09.03.1236500112.066. Manutenção de Centros de Educação Infantil (Rec. 
Complementares)
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 1.477.600,26
09.05.1212300042.070. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Educação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 28.858,40
09.07.1230600132.132. Fornecimento de Alimentação Escolar
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 10.843,36
09.08.1236100122.128. Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 1.000,00
09.08.1236100122.131. Manutenção do Transporte de Alunos (Rec. Comple-
mentares)
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 104)............................................... 
R$ 324.295,48
10.02.2060500162.075. Manutenção da Divisão de Abastecimento e Fomento 
Agropecuário
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
10.04.2060500162.134. Apoio ao Abatedouro Municipal
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 21.686,72
11.02.2712200042.081. Manutenção da Divisão de Esportes e Lazer
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 33.716,80
11.02.2781200172.083. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de 
Esportes
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 57.130,96
12.02.2212200042.087. Manutenção da Divisão de Indústria
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.171,68
13.03.0824400192.092. Manutenção da Divisão de Bem Estar Social
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 158.334,48
13.03.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 90.847,76
13.03.0824400192.094. Manutenção da Estação de Ofício
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 5.221,68
13.05.0824300196.100. Manutenção das Ações do Plano de Atendimento Social 
– SINASE
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 11.585,84
13.07.0812300042.107. Manutenção da Divisão Financeira da Secretaria de 
Bem Estar Social
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 15.929,20
14.02.1854100202.109. Manutenção da Divisão de Meio Ambiente
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 55.060,16
15.01.0412200042.143. Manutenção da Coordenadoria de Conservação de 
Veículos
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 12.000,00
15.01.0412200042.144. Manutenção dos Serviços Internos de Conservação de 
Veículos
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 8.272,56
15.01.0412200042.145. Manutenção da Garagem Municipal e Suas Dependên-
cias
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 115.267,24
15.02.2678200212.114. Administração, Conservação e Reparos de Estradas e 
Vias Urbanas
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 159.127,69
15.03.1545200222.115. Administração, Conservação e Outros Serviços no 
Cemitério
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 64.000,00
15.03.1545200222.117. Conservação e Limpeza de Vias e Logradouros Públi-
cos

3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 80.564,56
15.03.1545200222.118. Manutenção da Divisão de Serviços Municipais
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 66.802,64
15.03.1545200222.119. Administração Distrital
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 71.458,40
15.03.1545200222.136. Coleta de Lixo Domiciliar nos Distritos de Vidigal e 
São Lourenço
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 12.000,00
15.04.1545100222.120. Manutenção da Divisão de Obras e Conservação
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 79.412,32
15.04.1854100201.018. Combate à Erosão Urbana
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 000)............................................... 
R$ 82.433,60
 Total.......................................................................... R$ 8.185.000,00

 Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.867/17

Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

LEI

 Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adici-
onal especial no valor de R$ 43.030,08 (quarenta e três mil, trinta reais e oito 
centavos), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classi-
ficação:
01.001.0412200032.001. Manutenção da Superintendência da Capseci
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais Diversos (Fonte 001)...R$ 43.030,08
 Total...............................................................................R$ 43.030,08
 
 Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os 
recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, conforme 
definido no § 1°, III do art. 43, da Lei n° 4.320/64, das seguintes dotações do 
orçamento vigente: 
01.001.0412200032.001. Manutenção da Superintendência da Capseci
3.3.90.46 Auxílio Alimentação (Fonte 001)................................. R$ 43.030,08
 Total...............................................................................R$ 43.030,08
 
 Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2017

Dá nova redação a dispositivos do artigo 38, da Lei Municipal nº 755, de 24 de 
outubro de 1983, e dá outras providências.
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte 

LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º. . Os incisos I, III e V do § 2º do art. 38 da Lei Municipal n° 755, de 24 
de outubro de 1983, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 38. ...
(...)
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§ 2º. ...
I – para fins de arbitramento do custo total da obra, a data de lançamento do 
imposto será, a juízo da autoridade administrativa, a do início do processo de 
Aprovação do Projeto no Município e serão utilizados os últimos valores do 
Custo Unitário Básico - CUB, divulgado pelo SINDUSCON-NOR/PR até o mês 
de dezembro do exercício anterior;
 (...)
III – A base de cálculo do imposto devido sobre a obra de construção civil, 
executada sem a prévia licença da Administração Municipal, será arbitrada e 
o imposto lançado a partir do momento em que o órgão fazendário municipal 
tomar conhecimento da irregularidade, aplicando-se os seguintes critérios de 
arbitramento:
a) em 50% (cinquenta por cento) do custo total da obra, obtido do produto da 
área global pelo custo unitário básico (CUB) correspondente, quando se tratar 
de construção;
b) em 30% (trinta por cento) do custo total da obra, obtido do produto da área 
global pelo custo unitário básico (CUB) correspondente, quando se tratar de 
reforma;
c) em 9% (nove por cento) do custo total da obra, obtido do produto da área 
global pelo custo unitário básico (CUB) correspondente, quando se tratar de 
demolição;
 (...)
V - na hipótese do inciso IV do parágrafo anterior, a base de cálculo do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza será arbitrada em 7,5% (sete vírgula cinco 
por cento) do custo total, obtido do produto da área global a ser demolida pelo 
Custo Unitário Básico (CUB) correspondente ao projeto-padrão baixo (R1-B), 
sendo este valor, o último divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Noroeste do Paraná – SINDUSCON-NOR/PR até o mês de dezembro 
do exercício anterior;
(...)”

Art. 2º. Os parágrafos 4º e 6º do art. 38 da Lei Municipal n° 755, de 24 de outu-
bro de 1983, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 38. ...
(...)
§ 4º. O arbitramento determinado no inciso III do § 2º deste artigo não exclui 
a incidência da penalidade por descumprimento das obrigações principais e 
acessórias que lhes sirvam de pressupostos, conforme artigo 262 desta Lei.
(...)
§ 6º. No caso de reformas a executar será utilizado para os projetos residenciais 
o custo unitário básico relativo ao projeto-padrão baixo (R1-B) e para os proje-
tos comerciais, industriais, residencial coletivo ou misto o custo unitário básico 
relativo ao projeto-padrão (CSL 8N).”

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2017

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.267 de 11 de setembro de 1990, e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte 

LEI COMPLEMENTAR

Art. 1º. O parágrafo único do art. 17 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 17. ...
Parágrafo único. Somente será nomeado o candidato que for julgado apto, física 
e mentalmente, por médico perito do Município.”

Art. 2º. Os parágrafos 1º e 2º do art. 36 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de 
setembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 36. ...
§ 1º. A reversão por motivo de aposentadoria por invalidez é compulsória, à vista 
da conclusão de médico perito do Município.
§ 2º. A reversão solicitada voluntariamente é facultativa, a critério exclusivo da 
administração e pendente de perícia realizada por médico perito do Município.”

Art. 3º. O caput do art. 39 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39. Readaptação é o provimento do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capaci-
dade física ou mental verificada em perícia por médico perito do Município.”

Art. 4º. O caput do art. 42 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 42. O aproveitamento do servidor que se encontre em disponibilidade há 
mais de 12 (doze) meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade 
física e mental por médico perito do Município.”

Art. 5º. O caput do art. 43 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 43. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade 
do servidor, mediante processo administrativo, se este, cientificado expressa-
mente do ato de aproveitamento, não entrar em exercício no prazo legal, com a 
perda de todos os direitos de sua anterior situação, salvo caso de doença com-
provada em inspeção por médico perito do Município.”

Art. 6º. O § 6º do art. 80 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 80. ...
(...)
§ 6º Fica o Município autorizado a desvincular dos repasses feitos ao estabe-
lecimento comercial escolhido na forma do § 8º desta Lei, os valores corres-
pondentes ao auxílio-alimentação devido a servidor que, devidamente atestado 
por médico perito do Município, for considerado incapaz ou insusceptível de 
reabilitação, por motivo de deficiência física, mental ou fisiológica, devendo o 
pagamento ser efetuado em pecúnia, diretamente aos beneficiários.
(...)”

Art. 7º. O parágrafo único do art. 120 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120. ...
(...)
Parágrafo único. As licenças previstas nos incisos I, II e V serão precedidas de 
perícia realizada por médico perito do Município.”

Art. 8º. O artigo 122 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 122. Verificando-se, como resultado da perícia feita pelo médico perito 
do Município, redução da capacidade física do servidor ou estado de saúde que 
impossibilite ou desaconselhe o exercício das atribuições inerentes ao seu cargo, 
e desde que não se configure a necessidade de aposentadoria nem de licença para 
tratamento de saúde, poderá o servidor ser readaptado em cargo diferente, na 
forma do disposto no artigo 39, sem que essa readaptação lhe acarrete qualquer 
prejuízo de vencimento básico e vantagens pessoais.”

Art. 9º. O § 1º do art. 126 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 126. ...
§ 1º. Para concessão da licença a perícia deve ser feita por médico perito do 
Município.
(...)”

Art. 10. O caput do art. 127 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 127. O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de 
saúde por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses, exceto nos casos conside-
rados recuperáveis, em que, a critério do médico perito do Município, esse prazo 
poderá ser prorrogado.”

Art. 11. O art. 128 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128. Os critérios de aposentadoria imediata do servidor, por invalidez, são 
de competência única e exclusiva do médico perito do Município.”

Art. 12. O art. 131 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 131. No curso da licença poderá o servidor requerer nova perícia, caso se 
julgue em condições de reassumir o exercício ou com direito a aposentadoria, 
resguardando-se a decisão do médico perito do Município, no pronunciamento 
concorrente ao caso.”

Art. 13. O § 1º do art. 132 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 132. ...
§ 1º. Para verificação das patologias indicadas neste artigo, a perícia médica 
será feita obrigatoriamente por médico perito do Município, podendo o servidor 
pedir nova junta e novos exames de laboratório, caso não se conforme com o 
laudo. 
(...)”

Art. 14. O § 5º do art. 137 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 137. ...
(...)
§ 5º. No caso de aborto não criminoso, atestado por médico perito do Município, 
prevalece a decisão que por ele for proferida.”

Art. 15. O inciso I do art. 173 da Lei Municipal n° 1.267, de 11 de setembro de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 173. ...
I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando a mesma for 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, con-
tagiosa ou incurável avaliadas por médico perito do Município, e proporcionais, 
nos demais casos;
(...)”

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2017

Institui auxílio saúde; cria o prêmio assiduidade; institui o regime das gratifi-
cações e das funções gratificadas; revoga o artigo 80 da Lei Municipal nº 1.267, 
de 11 de setembro de 1990; dispões sobre reajuste dos servidores e empregados 
públicos; e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

LEI COMPLEMENTAR

CAPÍTULO I

DO AUXÍLIO SAÚDE

Art. 1º. Fica instituído o auxílio-saúde aos servidores públicos municipais ati-
vos, ocupantes de cargos em provimento efetivo, e inativos, vinculados exclusi-
vamente à administração direta e indireta do Município de Cianorte.

Parágrafo único. A instituição do auxílio-saúde tem como diretriz básica a im-
plementação de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde dos ser-
vidores públicos municipais, decorrente do direito social insculpido no art. 6º da 
Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º. O valor do auxílio-saúde será de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 
pago em pecúnia, e possibilitará o pagamento de planos de saúde, hospitais, 
comércio de produtos farmacêuticos, clínicas de análises, óticas, consultórios 
médicos de diversas especialidades, odontologia, entre outros estabelecimen-
tos que promovam ações preventivas para a manutenção da saúde do servidor 
público ativo e inativo.

§ 1º. O valor do auxílio-saúde terá reajuste anual, sendo garantido no mínimo 
à variação do IGP-M ocorrida nos 12 (doze) meses anteriores ao do reajuste.

§ 2º. Decorrendo da garantia social do servidor público ativo e inativo, confor-
me previsto no parágrafo único do art. 1º desta Lei Complementar, o valor do 
auxílio saúde não necessitará de comprovação de gastos.

Art. 3º. O auxílio-saúde tem natureza indenizatória e não se incorpora ao venci-
mento ou provento do servidor ativo e inativo e não está sujeito à tributação de 
imposto de renda e contribuição previdenciária.
 
Art. 4º. Cessará o pagamento do auxílio-saúde ao servidor ativo nas seguintes 
hipóteses:

I – exoneração e demissão;

II – falecimento;

III – licenças previstas nos artigos 142 (licença por motivo de afastamento do 
cônjuge) e 148 (licença para tratar de assuntos particulares) da Lei Municipal nº 
1.267, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º. Cessará o pagamento do auxílio-saúde ao servidor inativo na hipótese 
de falecimento.

Art. 6º. Sendo o servidor ativo ocupante de dois cargos acumuláveis de pro-
vimento efetivo ou servidor inativo aposentados em dois cargos acumuláveis, o 
auxílio-saúde será devido apenas para um cargo.

Art. 7º. O servidor ativo que tiver duas ou mais faltas injustificadas ao serviço 
durante o mês perderá o direito do auxílio-saúde, correspondente ao mês da 
ocorrência das faltas.

Art. 8º. Durante o período em que o servidor estiver cumprindo o estágio pro-
batório receberá 50% (cinquenta por cento) do auxílio-saúde.

§ 1º. O caput deste artigo somente se aplicará aos servidores públicos municipais 
que tomaram posse em face da aprovação em concurso público realizado a partir 
de 18 de março de 2015.

§ 2º. O servidor público municipal admitido ao serviço público em data anterior 
a 18 de março de 2015, preservará o direito ao recebimento do auxílio-saúde no 
valor integral, ainda que seja submetido a novo período de estágio probatório de 
nomeação para cargo diverso.

§ 3º. O servidor público municipal admitido ao serviço público após a data de 
18 de março de 2015 e que for aprovado no estágio probatório, preservará o 
direito ao recebimento do auxílio-saúde em seu valor integral, ainda que seja 
submetido a novo período de estágio probatório em virtude de nomeação para 
cargo diverso.

CAPÍTULO II

DO PRÊMIO ASSIDUIDADE

Art. 9º. Fica criado o prêmio assiduidade que será concedido aos servidores 
públicos municipais, ocupantes de cargo de provimento efetivo, regidos Lei Mu-
nicipal nº 1.344, de 28 de agosto de 1991 e pela Lei Municipal nº 2.186, de 18 
de outubro de 2001.

Art. 10. O prêmio assiduidade será pago no mês de dezembro de cada ano, da 
seguinte forma:

I – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o servidor que não houver 
faltado mais de 12 (doze) dias mediante atestado médico durante o ano;

II – R$ 300,00 (trezentos reais) para o servidor que houver faltado de 13 (treze) 
a 22 (vinte e dois) dias mediante atestado médico durante o ano;

III – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o servidor que houver faltado de 
23 (vinte e três) a 30 (trinta) dias mediante atestado médico durante o ano.

Parágrafo único. Para os servidores que tiverem uma ou mais faltas injustifi-
cadas ou que tiverem mais de 30 dias de atestado médico durante o ano, não 
receberão o prêmio assiduidade.

Art. 11. Para os efeitos jurídicos do artigo anterior não será considerada falta a 
ausência do servidor ao trabalho em virtude de:

I – Férias;

II – Casamento, por 5 (cinco) dias consecutivos;

III – Luto por falecimento do cônjuge, pais e filhos, por 5 (cinco) dias conse-
cutivos;

IV – Júri e outros serviços obrigatórios previstos em Lei específica;
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V – Licença à servidora gestante;
VI – Licença à servidora adotante;

VII – Licença paternidade;

VIII – Licença para tratamento de saúde motivada por acidente de trabalho;

IX – Participação em cursos devidamente autorizados pela Administração.

Art. 12. Sendo o servidor ocupante de dois cargos acumuláveis de provimento 
efetivo o prêmio assiduidade será devido apenas para um cargo.
 
Art. 13. O valor do prêmio assiduidade terá reajuste anual, através de índice 
próprio.

Art. 14. O prêmio assiduidade possui natureza indenizatória e não servirá de 
base para concessão de nenhum outro direito, inclusive férias e décimo terceiro, 
e nem se incorpora a qualquer título aos vencimentos do servidor.

Art. 15. Para o presente ano será adimplido os valores indicados nos incisos I, 
II e III, do art. 10 desta Lei apurando-se a assiduidade do servidor da data da 
publicação da presente até o mês de dezembro.

CAPÍTULO III

DO REGIME DAS GRATIFICAÇÕES E 
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 16. Fica instituído, através da presente Lei Complementar, o regime das 
gratificações e das funções gratificadas adimplidas aos servidores públicos ocu-
pantes de cargos de provimento efetivo do quadro geral do Poder Executivo 
Municipal.

Art. 17. Com as exceções das hipóteses previstas nesta Lei Complementar, toda 
gratificação ou função gratificada, criada através de Lei específica, terá valor 
fixo e obedecerá a respectiva nomenclatura definida no art. 18 desta Lei e será 
desvinculada do reajuste anual dado aos servidores públicos municipais.

Parágrafo único. As gratificações terão reajuste anual, sendo garantido no 
mínimo à variação do IGP-M ocorrida nos 12 (doze) meses anteriores ao do 
reajuste.

Art. 18. A nomenclatura e o valor fixo das gratificações ou funções gratificadas 
observarão a seguinte tabela:

[Digite texto] 

 

[Digite texto] 
 

 
 

Gratificação Poder Executivo 
(GPE) 

Valor 

GPE-1 R$ 3.100,00 
GPE-2 R$ 3.015,00 
GPE-3 R$ 2.710,00 
GPE-4 R$ 1.550,00 
GPE-5 R$ 1.470,00 
GPE-6 R$ 1.340,00 
GPE-7 R$ 1.175,00 
GPE-8 R$ 1.120,00 
GPE-9 R$ 1.040,00 
GPE-10 R$ 1.010,00 
GPE-11 R$ 925,00 
GPE-12 R$ 830,00 
GPE-13 R$ 815,00 
GPE-14 R$ 755,00 
GPE-15 R$ 700,00 
GPE-16 R$ 675,00 
GPE-17 R$ 660,00 
GPE-18 R$ 575,00 
GPE-19 R$ 520,00 
GPE-20 R$ 500,00 
GPE-21 R$ 470,00 
GPE-22 R$ 370,00 
GPE-23 R$ 311,00 
GPE-24 R$ 280,00 
GPE-25 R$ 260,00 
GPE-26 R$ 250,00 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 1º. Todas as gratificações ou funções gratificadas criadas antes da vigência da 
presente Lei Complementar passarão ser adimplidas conforme tabela descrita 
no caput deste artigo.

§ 2º. O Anexo Único desta Lei Complementar estabelece a correspondência en-
tre as gratificações existentes antes de sua vigência com as nomenclaturas e 
valores estabelecidos no caput deste artigo.
Art. 19. As exceções à desvinculação expressa no art. 17 desta Lei Complemen-
tar serão:

I – gratificação de férias, prevista no inciso V do art. 93 da Lei Municipal nº 
1.267, de 11 de setembro de 1990;

II – gratificação por hora extraordinária de trabalho, prevista no inciso VI do art. 
93 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990;
 
III – gratificação por trabalho noturno, prevista no inciso VII do art. 93 da Lei 
Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990;

IV – gratificação de décimo terceiro vencimento, prevista no inciso X do art. 93 
da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990;

V – gratificação de insalubridade para os servidores que operam Raio X ou sub-
stâncias radioativas, conforme legislação específica.

Art. 20. O § 3º do art. 52 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 52. (...)
(...)
§ 3º As remoções, quando de ofício, da sede do Município para os Distritos e vi-
ce-versa, terá o servidor uma gratificação cujo valor será fixado por Lei específi-
ca, salvo quando por ocasião da remoção o servidor vier a desenvolver suas 
atividades no local onde reside.”

Art. 21. O art. 95 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 95. Ao servidor cujo vencimento, incluída a gratificação de chefia, do car-
go efetivo for inferior ao do cargo em comissão para o qual tenha sido desig-
nado, será concedida gratificação opcional pelo exercício de cargo em comissão, 
em valor correspondente ao fixado em Lei específica.”

Art. 22. O caput art. 97 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 97. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente Fiscal 
em exercício de atividades de campo relativas à fiscalização e arrecadação será 
concedida gratificação correspondente ao valor fixado em Lei específica.”

 Art. 23. O § 1º do art. 101 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 101. (...)
Parágrafo único. O valor da gratificação de que trata este artigo será fixado em 
Lei específica, salvo para servidores que operam Raio X ou substâncias radioati-
vas, os quais perceberão a gratificação de que trata o caput deste artigo conforme 
Lei Federal específica.”

Art. 24. O art. 2º da Lei Municipal nº 4.752, de 29 de março de 2016, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. A Gratificação de Movimentação corresponderá ao valor fixado em Lei 
específica.”

Art. 25. O art. 1º da Lei Municipal nº 4.361, de 24 de junho de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Ao ocupante do cargo de enfermeiro que executar as atividades do 
Programa Saúde da Família e que for designado para realizar suas atividades na 
unidade carcerária do Município de Cianorte, receberá uma gratificação no valor 
fixado em Lei específica.”

Art. 26. O art. 1º da Lei Municipal nº 4.358, de 18 de junho de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que realize a 
atividade de campo relativa à fiscalização de vigilância sanitária municipal será 
concedida uma gratificação cujo valor será fixado em Lei específica.”

Art. 27. Os incisos I e II do art. 2º da Lei Municipal nº 4.131, de 21 de agosto de 
2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 2º. (...)
I - para a função de Pregoeiro o valor fixo em Lei específica;
II - para membro da Equipe de Apoio e membro da Comissão Permanente de 
Licitação, o valor fixo em Lei específica.
(...)

Art. 28. O art. 2º da Lei Municipal nº 2.231, de 19 de fevereiro de 2002 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. Fica criada gratificação pelo exercício das atividades administrativas 
de secretaria de estabelecimento escolar, com valor fixado em Lei específica”.

Art. 29. O § 2º do art. 93 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93. (...)
(...)
§ 2º. As gratificações referidas nos incisos IV, VII, VIII e IX são incorporáveis 
aos proventos de aposentadoria, de maneira proporcional, sendo, para tanto, 
considerada para o seu cálculo a média aritmética das contribuições realizadas.”

Art. 30. O art. 93 da Lei Municipal nº 4.163, de 15 de outubro de 2013 passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93. Os valores das gratificações estabelecidas no art. 92 serão fixadas atra-
vés de Lei específica.
Parágrafo único. A gratificação pelo exercício da função de docência em insti-
tuições educacionais de difícil acesso ou provimento será objeto de regulamen-
tação específica.” 

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31. Fica revogado o artigo 80 da Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro 
de 1990.

Parágrafo único. O auxílio-alimentação referente ao mês de março de 2017 será 
pago, aos servidores ativos, em pecúnia e de forma proporcional, tendo como 
apuração o período compreendido entre 1º de março de 2017 até a data da publi-
cação da presente Lei Complementar e terá como base de cálculo o valor de R$ 
420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Art. 32. O inciso VI do art. 146 da Lei Municipal nº 1.267, 11 de setembro de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 146. ...
(...)
VI – licença para tratamento de saúde, até no máximo de 90 (noventa) dias por 
quinquênio.
(...)”

Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar a Tabela Geral de Venci-
mentos dos servidores ativos do Município de Cianorte, em 7% (sete por cento), 
a partir de 1º de março de 2017.

Art. 34. Fica, também, o Poder Executivo autorizado a reajustar em 7% (sete 
por cento), a partir de 1º de março de 2017, os proventos de aposentadorias e 
pensões, exceto para os benefícios de aposentadorias e pensões concedidas com 
base na Emenda Constitucional nº 41/2003, calculados conforme o previsto no 
§ 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 
41, e em conformidade com as disposições da Lei Municipal nº 3.738/11, que 
foram reajustados no mês de janeiro de 2017, através do Decreto Municipal nº 
05/2017.

Art. 35. . Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar as Tabelas dos Salários 
dos Empregos Públicos do Município de Cianorte, criados pela legislação muni-
cipal pertinente, em 7% (sete por cento), a partir de 1º de março de 2017.

Art. 36. As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão por 
conta de dotação orçamentária própria.

Art. 37. Os efeitos jurídicos do auxílio-saúde, disciplinado no Capítulo I, retroa-
girão a 1º de março de 2017, para os servidores inativos.

Paragrafo único. Para os servidores ativos o auxílio-saúde produzirá efeitos a 
partir da publicação da presente Lei Complementar, sendo que a proporciona-
lidade referente ao mês de março de 2017 será paga no mês de abril de 2017.

Art. 38. Os efeitos jurídicos do Regime das Gratificações e das Funções Gratifi-
cadas, disciplinado no Capítulo III, retroagirão a 1º de março de 2017.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

ANEXO ÚNICO[Digite texto] 

 

[Digite texto] 
 

Nomenclatura anterior Gratificação Poder Executivo 
(GPE) Valor 

FGS-3, FGPJ-1, FGRH-2 GPE-1 R$ 3.100,00 
FG-1 GPE-2 R$ 3.015,00 
FGS-2 GPE-3 R$ 2.710,00 
FGS-6 GPE-4 R$ 1.550,00 

Gratificação pelo exercício da 
função de direção nas 

instituições educacionais, 
Assessoria Educacional 

GPE-5 R$ 1.470,00 

FGS-7, FGRH-1 GPE-6 R$ 1.340,00 
Gratificação pelo exercício das 
atividades administrativas de 
secretaria de estabelecimento 

escolar 

GPE-7 R$ 1.175,00 

Gratificação de Chefia, FGRD-2 GPE-8 R$ 1.120,00 
FGTE GPE-9 R$ 1.040,00 

Gratificação de unidade 
carcerária do Município de 
Cianorte, Lei Municipal nº 

4.361/2014 

GPE-10 R$ 1.010,00 

FGS-1, FGE-1, FGRD-1, 
FGSMEC-1, FGRI-1, FGSDM-1, 
FGDCT-1, FGDS-1, FGDTE-1, 
FGDTE-2, FGTI-1, FGDL-1, 

FGSBES-1, FGACS-1 

GPE-11 R$ 925,00 

Gratificação opcional GPE-12 R$ 830,00 
Gratificação Inspeção 

Municipal – Lei nº 1.701/1995 GPE-13 R$ 815,00 

FG-2 GPE-14 R$ 755,00 
FGS-4, FGSMA-1 GPE-15 R$ 700,00 

Gratificação de Pregoeiro, Lei 
Municipal nº 4.131/2013 GPE-16 R$ 675,00 

Coordenadoria Setorial do 
Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS 

GPE-17 R$ 660,00 

Gratificação de fiscalização de 
vigilância sanitária municipal GPE-18 R$ 575,00 

Gratificação motorista de 
Ambulância, de caminhões; 
Operador de Equipamentos 

Rodoviários e Tratorista 
(servidores lotados na 
Secretaria de Serviços 
Municipais e Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente) 

GPE-19 R$ 520,00 

FGS-5 GPE-20 R$ 500,00 

[Digite texto] 

 

[Digite texto] 
 

Membro de equipe de apoio e 
membro de comissão 

permanente de licitação, Lei 
Municipal nº 4.131/2013 

GPE-21 R$ 470,00 

Gratificação de fiscalização; 
Gratificação para função de 
coordenação educacional e 
pedagógica na Secretaria 

Municipal de Educação para 
carga horária de 20h; Coord. 

Setorial de Controle de 
Arrecadação da Divida Ativa; 

Coordenadoria Setorial de 
Liquidação de Empenhos 

GPE-22 R$ 370,00 

Insalubridade e Periculosidade GPE-23 R$ 311,00 
Coordenadoria Setorial de 

Execução de Construção Civil; 
Coordenadoria Setorial de 

Parques e Jardins 

GPE-24 R$ 280,00 

Motorista de veículo com peso 
bruto total de até 3.500 Kg; 

Motorista de ônibus e 
caminhões; coordenadoria 

setorial de carpintaria; 
coordenadoria setorial de 

pintura; coordenadoria setorial 
de execução de galerias de 

água pluviais; coordenadoria 
setorial de iluminação pública; 

GPE-25 R$ 260,00 

Gratificação de Remoção; 
Gratificação de Movimentação 
e Gratificação de docência em 
instituições educacionais de 
difícil acesso ou provimento; 

Coordenaria setorial de oficina 
mecânica; Coordenadoria 
Setorial de Abastecimento; 
Coordenadoria Setorial de 

Artefatos de Cimento; Coord. 
Setorial de Serviços de 

Engenharia; Coordenadoria 
Setorial do Arquivo; 

Coordenadoria Setorial de 
Rede de Esgoto; 

Coordenadoria Setorial de 
Execução de Meio Fio 

 

GPE-26 R$ 250,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 029/2017

Reabertura de Prazos e Alterações

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 03 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor 
preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de 
instrumentos musicais e de vocal para o projeto Musica, Ritmo e Som.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 049/2017

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 04 de Abril de 2017, 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 adesivos e 
placas de alumínio para a frota do Município.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 050/2017

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 03 de Abril de 2017, 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 serviços de 
controle e imunização de epidemia de dengue, zika vírus e chikungunya através 
de aplicação de inseticida com maquinas UBV costal.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de Março de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Ref.: Edital de Licitação nº 15/2017 – Modalidade Pregão Presencial

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

TORNA PÚBLICO
I – Fracassada a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 15/2017, processo 

Secretaria de Administração
Divisão de Licitação

nº 31/2017, referente ao Registro de Preços para a Contratação de empresa de 
transporte rodoviário para fornecimento de bilhetes de passagens rodoviárias 
para a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

Despacho 005/2017- LCT/PMC
Licitação nº 011/2017 – Pregão presencial - Contratação de empresa especi-
alizada para arbitragem das competições municipais realizadas pela Secre-
taria Municipal de Esportes e Lazer
Conhecimento e procedência do recurso com habilitação da empresa G P 
RAMOS E FERREIRA S/S LTDA.
Parecer nº 296/2017-PJ/CNE – pelo conhecimento e procedência do recurso

Considerando o disposto no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual “A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da iso-
nomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.”
Considerando o disposto na decisão do Pregoeiro, folha 96 e 96-a do processo 
licitatório 027/2017.
Considerando, que o Parecer Jurídico nº 296/2017, opina favoravelmente à de-
cisão do Pregoeiro pela habilitação da empresa G P RAMOS E FERREIRA S/S 
LTDA.
DECIDO com fundamento no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, pelo CONHECI-
MENTO e PROCEDÊNCIA do recurso.
Providências necessárias pela Divisão de Licitações.
Cianorte/PR, 14 de março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito de Cianorte.                                         

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 48/2017 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 14/2017, homologado em 
09/03/2017.
Valor Homologado: R$ 19.936,80 (Dezenove mil novecentos e trinta e seis reais 
e oitenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Elétricos para 
manutenção dos Ginásios, Quadras, Campos e Praças Esportivas da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: ELETROFIO MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 100 UN refletor retangular aluminio c/ lateral reforçado 
400w  

OLIVO 
  33,80  3.380,00 

9 30 UN lâmpada de vapor metálico 1.000 watts OUROLUX   121,00  3.630,00 
11 30 UN reator vapor metálico afp-ext 1.000 watts LUMER   149,00  4.470,00 
12 25 UN reator vapor metálico 2000w, externo, afp 380v. DEMOPU   226,54  5.663,50 
15 50 UN disjuntor din b 1 x 32. SOPRANO   5,43  271,50 

20 10 UN reatores internos vapor sódio 250w com 
enrolamento em cobre 

FIOLUX 
  65,04  650,40 

30 30 UN lâmpada led bulbo 30w, 6500k, alta potência.bivolt. ECOLUX   62,38  1.871,40 
Total geral de R$ 19.936,80 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 55/2017 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 09/2017, homologado em 
15/03/2017.
Valor Homologado: R$ 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento 
de gás oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto 
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Atendimento Municipal (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulân-
cias de transporte de doentes e para fornecimento domiciliar aos pacientes assis-
tidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: OXIVALE GASES OXIGENIO LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 300 UN 

carga de cilindro de  oxigênio medicinal de no MÍNIMO 1 m³,com 
concentração de o² igual ou maior a 92% de acordo com a 

resolução n.1355 de 14/08/92 do conselho federal de medicina em 
cilindro com capacidade MÍNIMA de 1m³. 

LINDE 37,00 11.100,00 

2 200 UN 

carga de cilindro de  oxigênio medicinal de no MÍNIMO 3 m³, com 
concentração de o² igual ou maior a 92% de acordo com a 

resolução n.1355 de 14/08/92 do conselho federal de medicina em 
cilindro com capacidade MÍNIMA de 3m³. 

LINDE 48,50 9.700,00 

3 16.000 m³ 

metros cúbicos de oxigênio medicinal, com concentração de o² igual 
ou maior a 92% de acordo com a resolução n.1355 de 14/08/92 do 

conselho federal de medicina  acondicionados em cilindros com 
capacidade de no MÍNIMO 4 a 10 m³. 

LINDE 6,70 107.200,00 

Total geral de R$ 128.000,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 56/2017 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 23/2017, homologado em 
17/03/2017.
Valor Homologado: R$ 55.110,40 (cinquenta e cinco mil cento e dez reais e 
quarenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e 
demais equipes vinculadas 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 Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 200 Pct 

arroz agulhinha tipo 1, pacote de 5 quilos, de acordo com as 
nta 02 e 33, 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 6 meses, com certificado de classificação. 

IDEAL 10,70 2.140,00 

3 50 UN 

lata de 250gr de sardinha com oleo.e 165g peso drenado, 
sardinhas ao proprio suco com oleo comestivel. ingredientes: 

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

PALMERA 3,50 175,00 

5 100 Pct 

café torrado e moído, pacote com 500g, de 1ª qualidade, com 
selo de pureza da abic, identificação de lote e validade na 

embalagem, prazo de validade correspondente a 75% do prazo 
de fabricação. pacote. 

CANÇÃO 5,55 555,00 

6 150 Kg 

feijão carioquinha tipo 1 - pacote com 1 quilo, de acordo com as 
nta 02 e 14, classificado com tipo cores, isto é, constituído de 

grãos com a mesma coloração, admitindo-se no máximo 5 
(cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria 

terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços 
de grãos ardidos, brotados, chochos, imaturos, manchados, 

chuvados, mofados, carunchados e descoloridos que 
prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última 

safra, umidade máxima 12,0 (grs), validade mínima de 6 meses, 
embalagem primária, embalado em saco de polietileno atóxico, 

transparente, resistente, termossolado. 

SAPECA 3,25 487,50 

9 30 Cx. caixa de 200gr de creme de leite uht, produto deve data de 
fabricacao nao superior a 02 meses e data de vencimento. LIDER 1,65 49,50 

11 100 Pct 

macarrão espaguete - pacote de 1kg, sêmola especial, seca, com 
ovos, ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e 

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

naturais urucum e cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade, deverão 

apresentar após o cozimento cortes soltos de consistência 
macia, porém não papa ou pegajosa, livre de matéria terrosa, 
parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais, embalagem 

primária sacos de polietileno atóxico, resistentes, 
termossoldado, contendo peso líquido de 1kg, validade mínima 

de 8 meses. 

BERTOLINE 2,48 248,00 

12 50 Pte 

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. 

SOL 2,30 115,00 

14 50 UN 
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 3,28 164,00 

16 20 UN vinagre de álcool - frasco com 750 ml SABOROSO 1,43 28,60 

18 100 UN bisteca suína, carne de 1ª qualidade. conforme registro no 
m.a.p.a. e s.i.f.- por kg 

CEZAR 
MASSAGARD 7,95 795,00 

20 400 UN 

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. 

CEZAR 
MASSAGARD 16,90 6.760,00 

21 600 UN 

quilos de carne bovina acem moida, 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. 

CEZAR 
MASSAGARD 10,95 6.570,00 

23 100 UN 

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 7,90 790,00 

27 80 UN 

latas de 850 gr de extrato de tomate, simples, concentrado. 
ingredientes: polpa de tomate, água, sal, ácido cítrico e corante 

natural de urucum. válido por dois anos a contar da data de 
entrega 

QUERO 2,99 239,20 

28 60 UN 

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 

CIAFRIOS 1,10 66,00 

30 20 UN 

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 7,60 152,00 Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

32 40 UN 
lata de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa 
vida com data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de 

vencimento. 
FRIMESA 2,89 115,60 

33 500 UN quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com 
registro no ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 9,80 4.900,00 

34 160 Cx. 

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. 

POLLY 29,80 4.768,00 

35 40 UN 

maionese - embalagem com 500grs, 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.º 276/2005. 

SOYA 2,28 91,20 

36 500 UN 
quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, 

com registro no ministerio da agricultura e com sif/dipoa 
definitivo. 

ITALAC 17,80 8.900,00 

38 300 UN pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de 
validade mínimo de 06 dias KIPÃO 2,60 780,00 

39 300 UN unidade bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 
700grs. KIPÃO 3,89 1.167,00 

40 150 Pct 

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. 

FESTIVO 2,10 315,00 

41 150 Pct 

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. 

FESTIVO 2,10 315,00 

43 50 UN 
suco natural de laranja, integral e sem conservantes. galão de 
05 litros. a entrega deverá ser feita no máximo um dia após a 

fabricação. 
PLATS 27,50 1.375,00 

44 300 UN caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores 
variados, contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. PARATI 12,80 3.840,00 

45 20 Pct 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. 
embalagem de 5kg em polietileno, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas e/ou 
resoluções vigentes da anvisa/ms. 

NOVA 
AÇUCAR 8,39 167,80 

46 3.500 UN 

quilos de banana nanica, climatizada e fresca, tamanho médio 
a grande, madura, aparência saudável. os produtos deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/99 

BELA VISTA 2,35 8.225,00 

50 320 Kg 
quilos de tomate maduro, extra a, porte médio, firme intacto, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 

da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 
BELA VISTA 2,55 816,00 

 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

32 40 UN 
lata de 395gr de leite condensado tradicional. embalagem longa 
vida com data de fabricacao nao superior a 2 meses e data de 

vencimento. 
FRIMESA 2,89 115,60 

33 500 UN quilo de apresuntado fatiado, resfriado de 1ª qualidade, com 
registro no ministério da agricultura e com sif/dipoa definitivo. FRIMESA 9,80 4.900,00 

34 160 Cx. 

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. 

POLLY 29,80 4.768,00 

35 40 UN 

maionese - embalagem com 500grs, 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.º 276/2005. 

SOYA 2,28 91,20 

36 500 UN 
quilo de queijo mussarela fatiada, resfriada de 1ª qualidade, 

com registro no ministerio da agricultura e com sif/dipoa 
definitivo. 

ITALAC 17,80 8.900,00 

38 300 UN pão de forma, embalagem de 500gr., fatiado, com prazo de 
validade mínimo de 06 dias KIPÃO 2,60 780,00 

39 300 UN unidade bolo pronto, sabores variados, com aproximadamente 
700grs. KIPÃO 3,89 1.167,00 

40 150 Pct 

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. 

FESTIVO 2,10 315,00 

41 150 Pct 

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. 

FESTIVO 2,10 315,00 

43 50 UN 
suco natural de laranja, integral e sem conservantes. galão de 
05 litros. a entrega deverá ser feita no máximo um dia após a 

fabricação. 
PLATS 27,50 1.375,00 

44 300 UN caixa de barra de cereais, com 24 unidades, em sabores 
variados, contendo de 25 a 30 gramas cada unidade. PARATI 12,80 3.840,00 

45 20 Pct 

açúcar cristal, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. 
embalagem de 5kg em polietileno, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação, prazo de validade, de acordo com as normas e/ou 
resoluções vigentes da anvisa/ms. 

NOVA 
AÇUCAR 8,39 167,80 

46 3.500 UN 

quilos de banana nanica, climatizada e fresca, tamanho médio 
a grande, madura, aparência saudável. os produtos deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-

6/99, de 10/03/99 

BELA VISTA 2,35 8.225,00 

50 320 Kg 
quilos de tomate maduro, extra a, porte médio, firme intacto, os 
produtos deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 

da portaria cvs-6/99, de 10/03/99. 
BELA VISTA 2,55 816,00 

 
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 58/2017 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 23/2017, homologado em 
17/03/2017.
Valor Homologado: R$ 36.292,10 (Trinta e seis mil duzentos e noventa e dois 
reais e dez centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e 
demais equipes vinculadas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 250 UN frascos (lata ou pat.) 900 ml de oleo de soja, refinado, tipo 01. 
data de fabricacao: maxima de 3 meses. COAMO 3,39 847,50 

17 600 Kg 

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 

RIBEIRO 17,87 10.722,00 

19 200 Kg 

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 

RIBEIRO 17,94 3.588,00 

22 400 UN 

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. 

GUIBOM 5,39 2.156,00 

24 400 Kg 

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. 

GUIBOM 5,35 2.140,00 

37 500 Kg kilo de mortadela defumada fatiada, com atendimento às normas 
de saúde pública e agricultura. PAULICEIA 13,65 6.825,00 

47 2.000 Kg 

quilos de maçã gala, tamanho médio, devendo ser de primeira 
qualidade, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e 
firme, sem danos físicos e mecânico oriundos do manuseio e 
transporte, e  suas condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação 

IN 
NATURA 4,64 9.280,00 

48 200 Mç 

maços de salsinha, folhas verdes e sem defeitos, não de aparência 
murcha ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com no mínimo 
15 unidades contadas na parte oposta ao das folhas, os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 17 e 18 da portaria 

cvs-6/99, de 10/03/99. 

IN 
NATURA 1,09 218,00 

49 200 Mç 

maços de cebolinha, folhas verdes e sem defeitos, não de 
aparência murcha ou velha, sem ferrugem ou queimaduras, com 

no mínimo 15 unidades cada. os produtos deverão estar em 
conformidade com os itens 17 e 18 da portaria cvs-6/99, de 

10/03/99. 

IN 
NATURA 1,09 218,00 

51 120 Kg quilo de cebola grauda, sem defeitos ou machucados, que afetem 
sua aparencia, sem brotos e com formacao uniforme. 

IN 
NATURA 2,48 297,60 

TOTAL GERAL DE R$ 36.292,10 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 59/2017 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 23/2017, homologado em 
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17/03/2017.
Valor Homologado: R$ 15.150,00 (Quinze mil cento e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para 
refeições e lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e 
demais equipes vinculadas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Empresa: V R M TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

15 3.000 UN 
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. 

DOURAPÃO 5,05 15.150,00 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 199/2016 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 Presencial sob nº 155/2016, homologado em 
23/06/2016.
Valor Homologado: R$ 25.174,88 (vinte e cinco mil e cento e setenta e quatro 
reais e oitenta e oito centavos).
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha para o 
Corpo de Bombeiros de Cianorte. 
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
  

Item Unid. Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) Marca 

1 Pct 35 

açúcar refinado de origem vegetal, constituido 
fundamentalmente por sacarose de cana-de-
açúcar, aspecto sólido amorfo e cor branca 

com grãos finos de não definidos, não deverá 
empedrar, a embalagem do produto deve 

conter registro da data de fabricação, peso e 
validade estampado no rótulo, embalagem 5 

kg. 

7,80 273,00 Alto alegre 

2 Pct 52 

arroz tipo 1, submetido a vapor sob pressão 
para facilitar e melhorar seu cozimento, a 

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

no rótulo. embalagem 5kg. 

8,70 452,40 Ideal 

3 UN 25 

azeitona verde, embalagem de vidro contendo 
no rotulo a data de fabricacao, nao superior a 
03 meses, data de vencimento e inspecao do 
ministerio da agricultura. embalagem com 

500 gramas drenada. 

6,30 157,50 Zaeli 

4 UN 120 café torrado e moído, de primeira qualidade. 
embalagem com 500 gramas. 5,30 636,00 cianorte 

5 Cx. 40 

creme de leite - embalagem com peso 
aproximado de 300 (trezentos) gramas, origem 

animal, embalado em lata ou tetrapack, 
limpa, isenta de ferrugem, não amassada, não 

estufada, resistente. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações 
nutricionais, número do lote, quantidade do 
produto. atender as exigências do ministério 

da agricultura e dipoa, conforme portaria 369 
de 04/09/1997 e do regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem 

animal. deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega.  

1,15 46,00 Italac 

6 Pte 42 

doce pastoso, diversos sabores, ingredientes: 
açucar, soro de leite, leite em pó integral, 
leite, amido modificado, gordura vegetal, 

corante de caramelo. estabilizante: citrato de 
sódio. redutor de acidez: bicarbonato de 

sódio. conservante: sorbato de potássio. não 
contém gluten. a embalagem do produto deve 
conter registro da data de fabricação, peso e 
validade estampado no rótulo. embalagem 

com 500 g. 

1,70 71,40 Ciafrios 

7 Lta 36 

ervilha em conserva - embalagem com peso 
aproximado de 200 (trezentos) gramas, 

reidratada, em conservam acondicionada em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 200g de peso liquido drenado. a 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade mínima 

de 6 meses a partir da data de entrega.  

1,10 39,60 Lar 

8 Lta 125 

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

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

não indicar processamento defeituoso, 
embalagem contendo registro de data de 

fabricação, peso e validade estampados no 
rótulo, embalagem com 350 g. 

1,00 125,00 ciafrios 

9 Pct 20 

farinha de rosca tipo marrocos, embalagem 
contendo registro de data de fabricação, peso 
e validade estampado no rótulo, embalagem 

contendo 1kg. 

3,30 66,00 Zaeli 

10 Pct 12 

farinha de trigo especial sem fermento, 
embalada em sacos limpos, não violados, 
resistentes, contendo em sua embalagem 

dados de identificação, procedencia, 
informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto. validade mínima de 
70 (setenta dias) a partir da data de entrega 
de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. 

embalagem 5kg. 

7,80 93,60 Coamo 

11 UN 150 feijão preto tipo 1, embalagem de 1 kg, isento 
de sujeiras 3,50 525,00 Leduan 

12 Pct 20 

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, obtido 
de grãos sadios, coloração homogênea, 
ausência de matéria estranha e odores 

estranhos, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, 

data de fabricação máxima de 30 dias.  

1,00 20,00 Katuay 

13 Pct 230 

macarrão espaguete - pacote de 500g, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), farinha de trigo comum enriquecida 

com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e 

cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa 

qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa, livre de matéria 
terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais 

e vegetais, embalagem primária sacos de 
polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado, contendo peso líquido de 1kg, 
validade mínima de 8 meses.   

1,15 264,50 Todeschini 

14 Pte 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com ovos 
e óleo vegetal, com adição de condimentos, 
substâncias comestíveis e sem corantes, de 
consistência cremosa, amarelo claro, com 

cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e 
seus ingredientes em perfeito estado de 

conservação, de acordo com a rdc 
n°276/2005. acondicionada em embalagem 

de 500g.  

1,65 66,00 purity 

15 Pte 32 

margarina - com 80% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 

número de lote, deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega. com registro no ministério da 
agricultura, sif/dipoa. embalagem de 500grs.  

2,40 76,80 Coamo 

16 Lta 48 

milho verde em conserva _ acondicionado em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. a 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. kg. registro no ms. 
de acordo com a nta 31 (decreto 12.486/78); 

com peso liquido drenado de 200g.  

1,10 52,80 Lar 

17 UN 140 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 
embalagem com 900ml.  2,60 364,00 Cocamar 

18 Pct 12 
sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - 

pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-
umectante, auui, conforme legislação vigente.  

0,75 9,00 União 

19 UN 78 

suco, pacote de 01 quilo, em po, para 
preparar 10 litros de suco. embalagem 

contendo instrucoes de preparo, datas de 
fabricacao e vencimento, sendo o primeiro 

menor que 02 meses. diversos sabores. 

3,40 265,20 Piko 

20 Pct 64 

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

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. não 

contém glutem. a embalagem do produto deve 
conter registro de data de fabricação, peso e 

validade impressos no rótulo. embalagem 300 
gramas. 

0,75 48,00 Ciafrios 

21 Frc 22 

vinagre - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de 

álcool procedente principalmente de matérias 
agrícolas. padronizado, refiltrado, 

pasteurizado e envasado para a distribuição 
no comércio em geral. com acidez de 4,15%. 

embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências. e sem adição de 

açúcares. de acordo com a rdc n°276/2005. 
embalagem 500ml.  

0,90 19,80 Castelo 

12 Pct 20 

fubá de milho mimoso - pacote de 1kg, obtido 
de grãos sadios, coloração homogênea, 
ausência de matéria estranha e odores 

estranhos, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, prazo de validade mínimo de 6 meses, 

data de fabricação máxima de 30 dias.  

1,00 20,00 Katuay 

13 Pct 230 

macarrão espaguete - pacote de 500g, sêmola 
especial, seca, com ovos, ingredientes: sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
(43,2%), farinha de trigo comum enriquecida 

com ferro e ácido fólico (43,2%), fécula de 
mandioca (1,6%), corantes naturais urucum e 

cúrcuma, fabricada a partir de matérias-
primas selecionadas sãs, limpas e de boa 

qualidade, deverão apresentar após o 
cozimento cortes soltos de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa, livre de matéria 
terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais 

e vegetais, embalagem primária sacos de 
polietileno atóxico, resistentes, 

termossoldado, contendo peso líquido de 1kg, 
validade mínima de 8 meses.   

1,15 264,50 Todeschini 

14 Pte 40 

maionese - emulsão cremosa, obtida com ovos 
e óleo vegetal, com adição de condimentos, 
substâncias comestíveis e sem corantes, de 
consistência cremosa, amarelo claro, com 

cheiro e sabor próprio, isento de sujidades e 
seus ingredientes em perfeito estado de 

conservação, de acordo com a rdc 
n°276/2005. acondicionada em embalagem 

de 500g.  

1,65 66,00 purity 

15 Pte 32 

margarina - com 80% de lipídios, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e 
deverão estar isentos de ranço e de outras 

características indesejáveis - embalagem de 
polietileno leitoso e resistente, apresentando 
vedação adequada. embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 

número de lote, deverá apresentar validade 
mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 

entrega. com registro no ministério da 
agricultura, sif/dipoa. embalagem de 500grs.  

2,40 76,80 Coamo 

16 Lta 48 

milho verde em conserva _ acondicionado em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 

resistente, vedado hermeticamente e limpo. a 
embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, quantidade do produto. o 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. kg. registro no ms. 
de acordo com a nta 31 (decreto 12.486/78); 

com peso liquido drenado de 200g.  

1,10 52,80 Lar 

17 UN 140 óleo de soja vegetal comestível, tipo refinado, 
embalagem com 900ml.  2,60 364,00 Cocamar 

18 Pct 12 
sal fino e iodado (contendo cloreto de sódio) - 

pacote de 1kg, iodato de potássio, anti-
umectante, auui, conforme legislação vigente.  

0,75 9,00 União 

19 UN 78 

suco, pacote de 01 quilo, em po, para 
preparar 10 litros de suco. embalagem 

contendo instrucoes de preparo, datas de 
fabricacao e vencimento, sendo o primeiro 

menor que 02 meses. diversos sabores. 

3,40 265,20 Piko 

20 Pct 64 

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

salsa, manjericão, realçador de sabor 
glutamato monossódico, aromatizante e 
conservador metabissulfito de sódio. não 

contém glutem. a embalagem do produto deve 
conter registro de data de fabricação, peso e 

validade impressos no rótulo. embalagem 300 
gramas. 

0,75 48,00 Ciafrios 

21 Frc 22 

vinagre - ácido acético obtido mediante a 
fermentação acética de soluções aquosas de 

álcool procedente principalmente de matérias 
agrícolas. padronizado, refiltrado, 

pasteurizado e envasado para a distribuição 
no comércio em geral. com acidez de 4,15%. 

embalagem plástica/garrafa pet, sem 
corantes, sem essências. e sem adição de 

açúcares. de acordo com a rdc n°276/2005. 
embalagem 500ml.  

0,90 19,80 Castelo 

22 Kg 45 

presunto de carne suína cozido - quilo, sem 
capa de gordura, fatiado no dia da entrega 

peça, a embalagem original deve ser a vácuo 
em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do 

consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 
de inspeção do sif. deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega. pesando aproximadamente fatias de 

30g.  

22,40 1.008,00 Frimesa 

23 Kg 45 

queijo mussarela - quilo, 1ª qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco 

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

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

embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 

de inspeção do sif. o produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias 

a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. fatiado em lâminas de 30g.  

17,30 778,50 oceanica 

24 UN 360 

refrigerante contendo em sua composição: 
água gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato 

de noz de cola, cafeína, corante caramelo, 
aroma natural do extrato da fruta, 

composição a cada 200ml: 79 a 85 kcal(4%), 
registro no ministério da agricultura, sem 
adição de alcool, embalagem de 2 litros. a 
embalagem deve conter no rótulo o local e 
origem do produto e data de fabricação. 

2,25 810,00 Nova schin 

25 Cx. 380 

leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e 

reembalados em caixa de papelão com 12 
unidades. composição mínima por litro: valor 

energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, 
proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a embalagem 
deve conter o registro no ministério da saúde, 
local de origem, peso, data de embalagem e 

validade do produto. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 
validade. transportado em veículo refrigerado 

ou caixas de isopor conforme legislação 
vigente, a carne não deverá estar congelada. 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 

28 Kg 160 

carne bovina coxão mole, cortada em bife com 
peso aproximado de 150 gr., entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

16,80 2.688,00 Cezar 
carnes 

29 Kg 120 

carne bovina contra filé, entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

21,60 2.592,00 Cezar 
carnes 

30 Kg 90 

carne bovina posta vermelha, entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

18,20 1.638,00 Cezar 
carnes 

31 Kg 240 

coxa e sobrecoxa de frango - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 

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

5,79 1.389,60 Avenorte 
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22 Kg 45 

presunto de carne suína cozido - quilo, sem 
capa de gordura, fatiado no dia da entrega 

peça, a embalagem original deve ser a vácuo 
em saco plástico transparente e atóxico, 

limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do 

consumo, acondicionado em caixas lacradas. 
a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 

quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 
de inspeção do sif. deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de 
entrega. pesando aproximadamente fatias de 

30g.  

22,40 1.008,00 Frimesa 

23 Kg 45 

queijo mussarela - quilo, 1ª qualidade, a 
embalagem original deve ser a vácuo em saco 

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

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

embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo 

de inspeção do sif. o produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias 

a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. fatiado em lâminas de 30g.  

17,30 778,50 oceanica 

24 UN 360 

refrigerante contendo em sua composição: 
água gaseificada, açúcar, ácido cítrico, extrato 

de noz de cola, cafeína, corante caramelo, 
aroma natural do extrato da fruta, 

composição a cada 200ml: 79 a 85 kcal(4%), 
registro no ministério da agricultura, sem 
adição de alcool, embalagem de 2 litros. a 
embalagem deve conter no rótulo o local e 
origem do produto e data de fabricação. 

2,25 810,00 Nova schin 

25 Cx. 380 

leite longa vida integral, esterilizado , em 
embalagem tetra-pack de 1 litro, e 

reembalados em caixa de papelão com 12 
unidades. composição mínima por litro: valor 

energético 550 kcal, carboidratos 40 gr, 
proteínas 30 gr, lipídeos 30 gr. a embalagem 
deve conter o registro no ministério da saúde, 
local de origem, peso, data de embalagem e 

validade do produto. 

2,07 786,60 Tirol 

26 UN 16 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,70 43,20 Gioca 

27 Kg 82 

carne moída de coxão mole primeira 
qualidade. entregue em embalagens que 

contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 
validade. transportado em veículo refrigerado 

ou caixas de isopor conforme legislação 
vigente, a carne não deverá estar congelada. 

19,60 1.607,20 Cezar 
carnes 

28 Kg 160 

carne bovina coxão mole, cortada em bife com 
peso aproximado de 150 gr., entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

16,80 2.688,00 Cezar 
carnes 

29 Kg 120 

carne bovina contra filé, entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

21,60 2.592,00 Cezar 
carnes 

30 Kg 90 

carne bovina posta vermelha, entregues em 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

18,20 1.638,00 Cezar 
carnes 

31 Kg 240 

coxa e sobrecoxa de frango - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 

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

5,79 1.389,60 Avenorte 

validade, transportada em veículo refrigerado 
ou caixas de isopor conforme legislação 
vigente, não podendo estar congelada. 

32 Kg 125 

carne suína bisteca, produto de qualidade, 
entregues em embalagens que contenham 
especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade, 
transportada em veículo refrigerado ou caixas 

de isopor conforme legislação vigente, não 
podendo estar congelada. 

10,50 1.312,50 Cezar 
carnes 

33 Kg 40 

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

embalagem e data de validade, transportada 
em veículo refrigerado ou caixas de isopor 
conforme legislação vigente, não podendo 

estar congelada. 

9,90 396,00 Cezar 
carnes 

34 Kg 35 

salsicha tipo viena apresentando sabor 
acentuado de defumação e condimentos 

característicos das salsichas típicas da cidade 
de viena na áustria. não podendo ser 

enlatadas., entregues em embalagens que 
contenham especificados o local de origem do 
produto, peso, data de embalagem e data de 

validade, conforme legislação vigente. 

4,40 154,00 copacol 

35 Kg 30 

linguiça defumada produzida com carne 
suína selecionada além de condimentos e 

temperos especiais para o processo de 
defumação, entregues em embalagens que 

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

validade, conforme legislação vigente. 

13,95 418,50 Frimesa 

36 Kg 20 

bacon defumado de barriga suína, contendo 
em sua composição: água, sal, conservador: 
nitrito de sódio, antioxidante: eritorbato de 
sódio, não deve conter glúten, entregues em 
mantas de 3 kg, embalagens que contenham 
especificados o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade, 
conforme legislação vigente. 

18,20 364,00 Frimesa 

37 Kg 60 

filé de pescada congelada - produto de 
qualidade - entregues em embalagens que 

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

validade, a carne não pode estar amolecida ou 
com acúmulo de líquidos na embalagem, além 

disso, não deve apresentar extremidades 
secas ou amareladas, transportada em veículo 

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

15,90 954,00 Oceânica 

38 UN 960 

água mineral, não gasosa, oriunda de fonte 
hipotermal que apresente laudo de análise do 
órgão competente, entregues em embalagens 

de 500ml tipo pet. a embalagem deverá conter 
especificado o local de origem do produto, 

peso, data de embalagem e data de validade. 

0,58 556,80 Cristal 

39 UN 28 

abacaxi tamanho médio, produto livre de odor 
desagradável, podridões, queimaduras de sol, 
manchas anormais, batidas ou rachaduras, 
exsudação e ataque de insetos, sendo que as 

folhas da coroa devem estar verdes e 
erguidas. 

3,30 92,40 Bela vista 

40 Mç 32 

acelga - produto com textura crocante e sabor 
doce com folhas verdes e de cores vivas sem 

escurecimentos ou amarelamentos, sem 
buracos, hastes frescas em maços de no 

mínimo 400 gr. 

4,00 128,00 Bela vista 

41 UN 60 

alface - unidade (pé), fresca, tipo crespa, 
tamanho e coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de 
material terroso e unidade externa anormal, 
livre de resíduos de fertilizantes sujidades, 

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

de acordo com a resolução n.º 12/78 da 
cnnpa.  

1,29 77,40 Bela vista 

42 Pct 10 

alho - pacote de 1 (um) quilo, embalado em 
saco de polietileno transparente, 

classificação/características gerais 
constituídas de alho de ótima qualidade, sem 
defeitos, intactas, firmes e bem desenvolvidas, 

deverão apresentar coloração e tamanho 
uniforme e típica da variedade, os produtos 
deverão estar em conformidade com os itens 

11,60 116,00 Rei do alho 

17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99.  

43 Kg 120 

banana caturra - produto com bom aspecto e 
aroma característico, casca bem amarela de 

aspecto firme e sem partes moles ou 
machucadas. com maturação média. 

1,85 222,00 Bela vista 

44 Kg 32 

batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

fresca, compacta e firme, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos fisicos 

oriundos do manuseio e transporte, devendo 
ser bem desenvolvida, de colheita recente. 

1,79 57,28 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, embalada 
em saco plástico de polietileno transparente, 
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos 

médios, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 
brócolis - produto com cabeças de coloração 

verde escura, firmes, compactas, com 
granulação fina e sem sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

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

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

parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

cenoura -  pacote de 1 quilo, embalados em 
sacos de polietileno transparente tamanho 

médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica que afete a sua aparência, não 
serão permitidos rachaduras, perfurações e 
cortes e deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 

10/03/99. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, brilhantes, 

firmes e sem áreas escuras e sem folhas 
murchas, sendo que as folhas externas devem 
apresentar coloração verde mais escuro que 

as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas de 
cor branca ou creme, sem manchas escuras, 

pois ao contrário demonstram estarem 
queimadas ou com fungos, se envolvidas 

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

3,90 175,50 Bela vista 

52 Kg 280 

laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão dos 

dedos, de coloração de acordo com a 
variedade. 

0,98 274,40 Bela vista 

53 Kg 80 

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

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

3,70 296,00 Bela vista 

54 Kg 60 

mamão comercial - produto sem manchas, 
flacidez, exsudação ou lesões; tamanho médio 
e grau médio de amadurecimento, tonalidade 

amarelo alaranjado e exalando um suave 
aroma característico. 

2,70 162,00 Bela vista 

55 Kg 90 
melancia - produto com casca firme, lustrosa 
e sem manchas escuras, deve ser pesada em 

relação ao volume. 
1,10 99,00 Bela vista 

56 Dz 150 

ovos branco - de galinha, grande e isento 
sujidades, fungos e substancias tóxicas, 

acondicionados em embalagem apropriada, 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade. 

3,50 525,00 Bela vista 

57 Kg 18 

pimentão verde - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos físicos e 

2,30 41,40 Bela vista 

17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 10/03/99.  

43 Kg 120 

banana caturra - produto com bom aspecto e 
aroma característico, casca bem amarela de 

aspecto firme e sem partes moles ou 
machucadas. com maturação média. 

1,85 222,00 Bela vista 

44 Kg 32 

batata inglesa - lisa e lavada de primeira 
qualidade, tamanho e coloração uniforme, 

fresca, compacta e firme, sem lesões de 
rachaduras e cortes, sem danos fisicos 

oriundos do manuseio e transporte, devendo 
ser bem desenvolvida, de colheita recente. 

1,79 57,28 Bela vista 

45 Pct 24 

beterraba - pacote de 1 (um) quilo, embalada 
em saco plástico de polietileno transparente, 
sem folhas, primeira, bulbos de tamanhos 

médios, uniformes, sem ferimentos ou 
defeitos, ternos sem corpos estranhos ou terra 

aderida à superfície de acordo com a 
resolução n.º 12/78 da cnnpa.  

2,30 55,20 Bela vista 

46 Mç 32 
brócolis - produto com cabeças de coloração 

verde escura, firmes, compactas, com 
granulação fina e sem sinais de murcha. 

3,70 118,40 Bela vista 

47 Kg 80 

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

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

parasitas e larvas. 

2,50 200,00 Bela vista 

48 Kg 40 

cenoura -  pacote de 1 quilo, embalados em 
sacos de polietileno transparente tamanho 

médio a grande, aparência natural, sem 
fungos, sem manchas escuras, estar livre de 
enfermidades, insetos e sujidades, não estar 

danificado por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica que afete a sua aparência, não 
serão permitidos rachaduras, perfurações e 
cortes e deverão estar em conformidade com 
os itens 17 e 18 da portaria cvs 006/99 de 

10/03/99. 

2,20 88,00 Bela vista 

49 Mç 120 

cheiro verde - o cheiro verde precisa ser 
fresco, com uma cor verde profundo e 

aparencia viçosa, os maços não podem ter 
folhas que estão murchas ou amarelas, 

cultivado organicamente, em maços de no 
minimo 300 gr. 

0,85 102,00 Bela vista 

50 UN 22 

escarola - chicória - as folhas do produto 
devem estar com aspecto fresco, brilhantes, 

firmes e sem áreas escuras e sem folhas 
murchas, sendo que as folhas externas devem 
apresentar coloração verde mais escuro que 

as internas. 

2,20 48,40 Bela vista 

51 UN 45 

couve-flor - cabeças compactas fechadas de 
cor branca ou creme, sem manchas escuras, 

pois ao contrário demonstram estarem 
queimadas ou com fungos, se envolvidas 

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

3,90 175,50 Bela vista 

52 Kg 280 

laranja pêra tamanho grande - de 
consistencia uniforme e firme a pressão dos 

dedos, de coloração de acordo com a 
variedade. 

0,98 274,40 Bela vista 

53 Kg 80 

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

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

3,70 296,00 Bela vista 

54 Kg 60 

mamão comercial - produto sem manchas, 
flacidez, exsudação ou lesões; tamanho médio 
e grau médio de amadurecimento, tonalidade 

amarelo alaranjado e exalando um suave 
aroma característico. 

2,70 162,00 Bela vista 

55 Kg 90 
melancia - produto com casca firme, lustrosa 
e sem manchas escuras, deve ser pesada em 

relação ao volume. 
1,10 99,00 Bela vista 

56 Dz 150 

ovos branco - de galinha, grande e isento 
sujidades, fungos e substancias tóxicas, 

acondicionados em embalagem apropriada, 
embalagens que contenham especificados o 
local de origem do produto, peso, data de 

embalagem e data de validade. 

3,50 525,00 Bela vista 

57 Kg 18 

pimentão verde - embalado em saco de 
polietileno transparente, sendo de primeira 

qualidade, apresentando tamanho e 
conformação uniformes, sem danos físicos e 

2,30 41,40 Bela vista 

mecânicos oriundos de manuseio, e suas 
condições deverão estar de acordo com a 

norma técnica de alimentação.  

58 UN 75 

repolho extra - unidade (cabeça), sem defeitos 
que afetem sua aparência, embalados em 

sacos de polietileno transparente, a unidade 
deverá estar limpa, sem folhas velhas, ou 

seja, a cabeça deverá estar com suas folhas 
firmes na formação, deverá ser bem formado, 
sem defeitos, com folhas verdes claras sem 

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

apresentar coloração e tamanho uniforme e 
típica da variedade, deverá ser procedente de 
espécimes vegetais genuínos e sãos, deverão 
estar em conformidade com os itens 17 e 18 

da portaria cvs 006/99 de 10/03/99.  

2,70 202,50 Bela vista 

59 Mç 50 

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

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

2,10 105,00 Bela vista 

60 Kg 90 

tomate  santa cruz -   de médio 
amadurecimento, firme, íntegro, sem 

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

plastico. 

3,00 270,00 Bela vista 

61 Kg 35 

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

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

estar livres de manchas. 

5,50 192,50 Bela vista 

62 Kg 40 vagem comprida - produto deve ser firme de 
pontas verdes e sem machucados. 8,95 358,00 Bela vista 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 200/2016 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 Eletrônico sob nº 133/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 20.143,20 (Vinte mil cento e quarenta e três reais e vinte 
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Prestação de serviço de buffet para for-
necimento de coffee break para os eventos da Secretaria de Bem Estar Social.
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
  

Item Qtde Unid. Especificações 
Valor 

Unitário 
Proposto 

Valor Total 
Proposto 

1 1.540 SVÇ 

serviço de buffet constituído por: - 4 tipos de salgado (bolinha de queijo, 
risoles de carne ou de presunto e mussarela, coxinha de frango ou carne e 
quibe; - 2 tipos de bolo (cenoura com cobertura de chocolate e formigueiro); 
2 tipos de torta salgada (frango e carne) - 1 tipo de suco natural (laranja ou 

abacaxi); e - café e leite. a responsabilidade pelo material, alimentos, 
bebidas a serem utilizados nos encontros e a entrega dos mesmos será da 

empresa contratada. 

R$ 13,08 R$ 
20.143,20 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 201/2016 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 157/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 80.280,70 (Oitenta mil duzentos e oitenta reais e setenta 
centavos).
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de manutenção e pequenos reparos em edificações da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Empresa: D. A. VANETI SANTOS - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
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Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 1.500 M² aplicação de emboço em paredes e muros 4,98 7.470,00 

2 1.400 M² chapisco em paredes e muros 4,69 6.566,00 

3 1.200 M² assentamento de lajotas em muros e paredes 15,51 18.612,00 

4 900 M² reparos em pisos e azulejos 9,99 8.991,00 

5 1.100 M² demolição de calçamento 4,99 5.489,00 

6 800 M² preparação de terreno e aplicação de calçamento desempenado 8,49 6.792,00 

7 350 M² retirada de rebocos em paredes de alvenaria 4,44 1.554,00 

8 450 
Metro linear corte de paredes e pisos para passagem de tubulações com 

envelopamento 
6,49 2.920,50 

9 180 Reparo em caixas de passagem de alvenaria em geral 39,99 7.198,20 

10 300 
Metro linear reparo e substituição em canaletas e coletores de água pluvial com 

retirada e assentamento de grelha 
18,99 5.697,00 

11 900 M² reparo e manutenção em coberturas 9,99 8.991,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 202/2016 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 Eletrônico sob nº 139/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 7.529,90 (Sete mil quinhentos e vinte e nove reais e 
noventa centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de consumo para 
coleta de exames laboratoriais para uso no Centro de Testagem e Aconselha-
mento do Município.
Empresa: C. R. TEDARDI & CIA 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 

Valor 
Total 

1 15 
bandagem antisséptica, pós coleta de sangue, formato redondo, 

embalagem individual , caixa com 500 unidades. 
PROINLAB R$ 14,95 R$ 224,25 

2 50 
tubo a vácuo, com ativador de coágulo e gel separador 5 ml, caixa com 

100 unidades. 
INJEX R$ 71,24 

R$ 
3.562,00 

3 50 tubo a vácuo com edta(k3), caixa com 100 unidades. INJEX R$ 51,80 
R$ 

2.590,00 
4 15 tubo de ensaio, plástico leitoso 12x75, pacote com 1000 unidades. CRALPLAST R$ 44,78 R$ 671,70 

5 15 
tampa para tubo de ensaio plástico leitoso 12x75, pacote com 1000 

unidades. 
CRALPLAST R$ 32,13 R$ 481,95 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 203/2016 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 160/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 22.492,00 (Vinte e dois mil quatrocentos e noventa e 
dois reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de açúcar e sal para a produção de 
leite de soja para distribuição gratuita.
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 

Valor 
Total 

1 2.000 

AÇÚCAR CRISTAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, NA COR BRANCA. 
EMBALAGEM DE 5KG EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU 

RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. 

Super 
Sucar 

R$ 11,20 
R$ 

22.400,00 

2 80 
PACOTES DE 01 KG DE SAL FINO E IODADO (CONTENDO CLORETO DE 
SODIO), IODATO DE POTASSIO, ANTI-UMECTANTE, AUUI, CONFORME 

LEGISLACAO VIGENTE 
pop R$ 1,15 R$ 92,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 204/2016 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 163/2016, homologado em 
24/06/2016.

Valor Homologado: R$ 15.980,00 (Quinze mil novecentos e oitenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de bolsas nécessaire para dis-
tribuição gratuita as mães de recém-nascidos através do programa “Nascer em 
Cianorte, um direito à cidadania”.
Empresa: N. M. FORTE BRINDES - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
  

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 2.000 UN 

unidade nécessaire confeccionada em verniz impermeável 
plastificada, 1ª linha, fechamento em zíper, contendo um 

bolso frontal com zíper, 2 alças de mão, com impressão em 
cromia, com medidas de 25 cm de largura na frente, 18,5 
cm de altura e largura lateral com medida de 12 cm, alças 

com medida de 18 cm, cores pastéis no corpo e mais 
vibrante no vivo e zíper, com logotipo padrão, escrito nascer 
em Cianorte, um direito à cidadania abaixo do zíper frontal 

e abaixo do logotipo secretaria municipal de saúde de 
Cianorte. 

FORTE 
PROMOCIONAIS R$ 7,99 R$ 

15.980,00 

 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 205/2016 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 150/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 2.650,34 (Dois mil seiscentos e cinquenta reais trinta e 
quatro centavos).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente e papelaria, 
para as atividades diárias da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA 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$ 

1 120 Papel A4, resmas de 500 folhas, material papel alcalino, comprimento 297, cor 
branca, largura 210, aplicação impressora jato tinta, gramatura 75g/m². AQUATRO 12,80 1.536,00 

2 10 

Caneta esferográfica, cor azul, escrita grossa, corpo em material plástico 
transparente, sextavado, tampa ventilada,comprimento aproximado de 140mm, 

com um irifício lateral, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio,  caixa com 50 

unidades 

BIC 29,98 299,80 

3 5 

Caneta esferográfica, cor preta , escrita grossa, corpo em material plástico 
transparente sextavado, tampa ventilada,comprimento aproximado de 140mm, 
com um orifício lateral, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo 

plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades 

BIC 29,98 149,90 

4 3 

Caneta esferográfica, cor vermelha, escrita grossa, corpo em material plástico 
transparente, sextavado, tampa ventilada, comprimento aproximado de 140mm, 

com um orifício lateral, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo 
plástico aproximado de 130,5 mm, esfera em tungstênio, caixa com 50 unidades 

BIC 29,98 89,94 

5 350 Lápis n.º 02, tipo escolar, HB, revestido de madeira. LEO 0,15 52,50 

8 16 

Pasta arquivo, registrador tipo az, em papelão prensado, tamanho oficio, 
dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variação 

de +/- 10 por cento, protetor metálico nas bordas da parte inferior, fecho 
metálico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado 

por 04 (quatro) rebites, prendedor em material plástico de boa resistência, 
orifício de manuseio revestido de material plástico e janela para identificação no 

dorso. 

MARCARI 5,90 94,40 

11 40 Pasta papelão aberta com grampo trilho, tamanho A4, cores variadas. COLORPRESS 0,95 38,00 

13 20 
COLA BASTÃO, EM TUBO PLÁSTICO, NÃO TOXICO, BASE GIRATORIA, 

FORMATO CILINDRICO, PESO LÍQUIDO 40GR, COMPOSIÇÃO MÁXIMO DE 
65% DE ÁGUA E MÍNIMO DE 14% VINILPIRROLIDINONA, TAMPA HERMETICA 

CIS 1,85 37,00 

14 40 
Papel laminado, 50cmx 65cm, cores vivas ( prata,vermelho, dourado, amarelo, 
azul, verde, rosa)  de brilho intenso proporcionando excelente aspecto visual 

com gramatura de 60g / m2, ótima qualidade, unidade 
RST 0,52 20,80 

15 6 Papel contact transparente; bobina com 25m e 50 cm de largura; 1º linha; ótima 
qualidade IMPRIMAX 45,00 270,00 

17 2 Agendas de telefone, com índice, divisão de a à z, capa em PVC, mínima de 160 
páginas, dimensões mínimas de 150 x 150 mm. TILIBRA 21,50 43,00 

19 20 Bastão de cola quente, grosso, unidade RKL 0,95 19,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 206/2016 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 150/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 756,50 (Setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 
centavos).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de expediente e papelaria, 
para as atividades diárias da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA 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$ 

7 10 Unidade cola para EVA com 25g. DELTA 1,30 13,00 

9 40 Pasta aba elástico , ofício. PP. Medidas aproximadas 232 x 332 mm. ACP 1,40 56,00 

10 20 Pasta plástica polionda 335 x 250 x 20 mm, cores variadas, com elástico. POLIBRAZ 1,60 32,00 

12 5 CLIPS PARA PAPEL, NUMERO 3/0, EM ACO NIQUELADO, FORMATO 
PARALELO, EMBALAGEM: CAIXA COM 500 GR. 

CLIPS NEW 5,50 27,50 

16 30 Papel crepom, 45cmx2m, várias cores, ótima qualidade, unidade VMP 0,60 18,00 

18 2 PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE); PROFISSIONAL GRAMP 
LINE 16,00 32,00 

20 10 
Caneta marcadora, para escrita em CD e diversas superfícies, com ponta 
de poliéster de diâmetro 0,9 mm, cor preta, gravado no corpo a marca do 

fabricante. 
MAXPRINT 2,80 28,00 

21 500 DVD-RW, com capacidade de 4,7Gb, 120 minutos.  MAXPRINT 1,10 550,00 
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Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 10 Unidade cola para EVA com 25g. DELTA 1,30 13,00 

9 40 Pasta aba elástico , ofício. PP. Medidas aproximadas 232 x 332 mm. ACP 1,40 56,00 

10 20 Pasta plástica polionda 335 x 250 x 20 mm, cores variadas, com elástico. POLIBRAZ 1,60 32,00 

12 5 CLIPS PARA PAPEL, NUMERO 3/0, EM ACO NIQUELADO, FORMATO 
PARALELO, EMBALAGEM: CAIXA COM 500 GR. 

CLIPS NEW 5,50 27,50 

16 30 Papel crepom, 45cmx2m, várias cores, ótima qualidade, unidade VMP 0,60 18,00 

18 2 PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE); PROFISSIONAL GRAMP 
LINE 16,00 32,00 

20 10 
Caneta marcadora, para escrita em CD e diversas superfícies, com ponta 
de poliéster de diâmetro 0,9 mm, cor preta, gravado no corpo a marca do 

fabricante. 
MAXPRINT 2,80 28,00 

21 500 DVD-RW, com capacidade de 4,7Gb, 120 minutos.  MAXPRINT 1,10 550,00 
 

         
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 207/2016 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 161/2016, homologado em 
24/06/2016.
Valor Homologado: R$ 622,50 (Seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta cen-
tavos).
Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de cópia de chave, abertura de portas em geral, troca de miolo de chave, 
amolar tesoura e aquisição de fechaduras, cilindro, mola de piso e cadeados para 
a Secretaria Municipal de Bem Estar Social. 
Empresa: AMERICORINEU ROMALHO MANZANI - 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 60 Serviço de cópia de chave plana de aluminio R$ 3,65 R$ 
219,00 

9 10 Porta Cadeado R$ 4,40 R$ 44,00 

12 50 serviço de amolar tesoura R$ 5,99 R$ 
299,50 

13 6 Serviços de cópia de chave sem chip de codificação, para os automóveis VW, 
Chevrolet, e Fiat (com aplicação de matéria prima). R$ 10,00 R$ 60,00 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de junho de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 391/2016 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 318/2016, homologado em 
21/09/2016.
Valor Homologado: R$ 16.115,00 (dezesseis mil cento e quinze reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para 
oficina recreativa com idosos através do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos. 
Empresa: DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
  

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 1.000 UN 
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. 

R$ 9,89 R$ 
9.890,00 

2 500 UN quilos de mortadela, com atendimento às normas de saúde pública e 
agricultura R$ 12,45 R$ 

6.225,00 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de setembro de 2016. 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 210/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa EDSON PINHEIRO SOARES - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Melvin Jones, 08, na cidade de 
Terra Boa, Estado do Paraná, CEP 87.240-000, telefone (44) 3641-3496, inscrita 
no CNPJ sob nº 15.363.300/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 194/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 447,00 

(Quatrocentos e quarenta e sete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/10/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de Fevereiro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 245/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa EDSON PINHEIRO SOARES - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Melvin Jones, 08, na cidade de 
Terra Boa, Estado do Paraná, CEP 87.240-000, telefone (44) 3641-3496, inscrita 
no CNPJ sob nº 15.363.300/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 194/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.485,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/10/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de março de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 246/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa W.G. JUNIOR - FERRAGENS, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Av. Anchieta, 574, Jardim Independência, CEP 
17113-270, telefone (44) 3274-4966, na cidade de Sarandi, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.583.768/0001-74.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 194/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.750,00 (Cinco mil setecentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06/10/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de março de 2017. 

 
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 274/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  ODONTOSUL LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Leonardo Júlio Perna, 29, sala 28, Centro, 
CEP 85900-240, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 04.971.211/0001-22.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 386/2016.
OBJETO: Aquisição de material de consumo odontológico para as Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.130,15 (Quinze mil cento e trinta reais e quinze centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de março de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 285/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  OXIVALE GASES OXIGENIO LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Saira Militar, 590, Parque In-
dustrial V, CEP 86.702-700, na cidade de Arapongas, estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 19.083.326/0001-58.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 09/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gás oxigênio medici-
nal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Munici-
pal (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulâncias de transporte de 
doentes e para fornecimento domiciliar aos pacientes assistidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
66.765,50 (Sessenta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 287/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PASSOLONGO E RODRIGUES LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1390, na cidade 
de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-6677, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 81.422.453/0001-08. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 121/2016.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção dos bens imóveis da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 595,20 
(quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/06/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 288/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SUPERMIX CONCRETO S/A, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Estrada para Fécula, lote 804 e 805, Zona 
Rural, CEP 87200-970, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 34.230.979/0074-61. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 390/2016.
OBJETO: Aquisição de concreto usinado FCK15, FCK 25 e serviços de bom-
beamento para atendimento das diversas obras que são executadas pelo mu-
nicípio. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 295/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SILMAR GONÇALVES CORSI DIAS - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 223, lote 
981 A, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-8296, na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, CEP 87.209-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.198.685/0001-71. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 72/2016.
OBJETO: Aquisição de peças, óleos lubrificantes e contratação de serviços para 
a manutenção dos tratores agrícolas, pá carregadeira, motoniveladora, retroesca-
vadeira, mini carregadeira, trator agrícola, caçamba basculante e coletor de lixo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
19.100,00 (Dezenove mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/05/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de março de 2017.   

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 
09/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 24/2017, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Contratação de empresa para fornecimento de gás 
oxigênio medicinal para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendi-
mento Municipal (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Ambulâncias de 
transporte de doentes e para fornecimento domiciliar aos pacientes assistidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa OXIVALE GASES 
OXIGENIO LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de 
R$ 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de Março de 2017.

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 
23/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 40/2017, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios, para refeições e 
lanches dos alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e demais equi-
pes vinculadas à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: SIDNEI APARE-
CIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 1-3-5-6-
9-11-12-14-16-18-20-21-23-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-40-41-43-44-45-
46-50 no valor total de R$ 55.110,40 (cinquenta e cinco mil cento e dez reais e 
quarenta centavos); A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME como vencedora 
dos itens 2-4-8-25-26-29-31-42 no valor total de R$ 4.919,00 (Quatro mil nove-
centos e dezenove reais); DAD SUPERMERCADOS LTDA - EPP como vence-
dora dos itens 13-17-19-22-24-37-47-48-49-51 no valor total de R$ 36.292,10 
(Trinta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e dez centavos); e, V R M 
TEIXEIRA – PANIFICADORA - ME como vencedora do item 15 no valor total 
de R$ 15.150,00 (Quinze mil cento e cinquenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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QUINTO TERMO ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 442/2011 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA OTILIA PLENS 

DE SOUZA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CON-
CORRENCIA PUBLICA Nº 01/2011.

CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA: OTILIA PLENS DE SOUZA pessoa jurídica, com sede Praça 
Santos Dumont, s/n, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 06.211.744/0001-31, neste ato representada pela Sra. Otilia Plens 
de Souza, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.658.757 X e do CPF nº 
155.147.108-66. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor 
mensal de R$ 325,29 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) 
para R$ 348,68 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos).
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2017.

              Otilia Plens de Souza                   Claudemir Romero Bongiorno
                      Contratada                                              Prefeito 
                                                                                    Contratante
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

SÉTIMO TERMO ADITIVO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 404/2010 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA L C MORAES 

- BAR, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA 
PUBLICA Nº 06/2010.

CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: L C MORAES - BAR pessoa jurídica, com sede Praça San-
tos Dumont s/n, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 01.717.795/0001-16, neste ato representada pela Sra. Lucilene Cardoso 
Moraes, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.954.979-5 e do CPF nº 
634.463.409-04. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor 
mensal do Box E-01 de R$ 446,25 (quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte 
e cinco centavos) para R$ 478,34 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e 
quatro centavos) e do Box E-02 de R$ 446,25 (quatrocentos e quarenta e seis 
reais e vinte e cinco centavos) para R$ 478,34 (quatrocentos e setenta e oito reais 
e trinta e quatro centavos). 
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2017.

    Lucilene Cardoso Moraes                 Claudemir Romero Bongiorno
             L C Moraes - Bar                                                Prefeito                                                    

Contratada                                               Contratante
 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

SÉTIMO TERMO ADITIVO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 407/2010 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA GASPAR & 
ALMEIDA LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 06/2010.

CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e

CONTRATADA: GASPAR & ALMEIDA LTDA ME pessoa jurídica, com sede 
Praça Santos Dumont s/n, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 82.449.604/0001-84, neste ato representada pelo Sr. Dalton 
Pires de Almeida, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.286.259-4 e do 
CPF nº 452.521.579-87. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor 
mensal de R$ 343,26 (trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) 
para R$ 367,94 (trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos).  
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2017.

        Dalton Pires de Almeida                    Claudemir Romero Bongiorno
       Gaspar & Almeida Ltda Me                          Prefeito                                    

         Contratada                                                  Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

SÉTIMO TERMO ADITIVO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 410/2010 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA EDIVALDO 
CERRALVO BRAVO & CIA LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 06/2010.

CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: EDIVALDO CERRALVO BRAVO & CIA LTDA ME pessoa 
jurídica, com sede Praça Santos Dumont s/n, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 81.686.255/0001-51, neste ato representa-
da pelo Sr. Edivaldo Cerralvo Bravo, portador da Cédula de Identidade RG nº 
3.756.341-2 e do CPF nº 571.202.509-49. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor 
mensal de R$ 549,23 (quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), 
referente ao Box W – 01, para R$ 588,72 (quinhentos e oitenta e oito reais e 
setenta e dois centavos); de R$ R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos) referente ao Box W – 04, para R$ 456,26 (quatrocen-
tos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2017.

  Edivaldo Cerralvo Bravo                          Claudemir Romero Bongiorno
 Edivaldo Cerralvo Bravo & Cia Ltda Me                         Prefeito                                                   

Contratada                                                        Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

SÉTIMO TERMO ADITIVO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 411/2010 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA MANOEL 
BRAVO SERRALVO, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 06/2010.

CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: MANOEL BRAVO SERRALVO pessoa jurídica, com sede 
Praça Santos Dumont s/n, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 73.369.233/0001-30, neste ato representada pelo Sr. Manoel 
Bravo Serralvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.516.840-4 e do CPF 
nº 198.651.639-34. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor 
mensal do Box W-02 de R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta 
e cinco centavos) para R$ 456,26 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e 
seis centavos) e do Box W-03 de R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos) para R$ 456,26 (quatrocentos e cinquenta e seis reais 
e vinte e seis centavos).
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Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2017.

      Manoel Bravo Serralvo                     Claudemir Romero Bongiorno
Contratada                                              Prefeito 

                                                                Contratante           

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

SÉTIMO TERMO ADITIVO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 412/2010 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA BATISTA & 
MENDES LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 06/2010.

CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: BATISTA & MENDES LTDA ME pessoa jurídica, com sede 
Praça Santos Dumont s/n, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 07.288.094/0001-95, neste ato representada pela Sra. Nadir 
Batista Mendes, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.158.391 e do CPF 
nº 884.520.009-44. 
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar o valor 
mensal de R$ 343,26 (trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) 
para R$ 367,94 (trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos). 
Cláusula Segunda: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2017.

    Nadir Batista Mendes                         Claudemir Romero Bongiorno
   Batista & Mendes Ltda Me                                        Prefeito                                              

Contratada                                           Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

SEXTO TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E CÍCERO TORRES RAMOS 

E VALDIRA RODRIGUES RAMOS, ORIUNDO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 02/2014.

CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: CÍCERO TORRES RAMOS, portador da Cédula de Identida-
de nº 1.742.492 SSP/PR e do CPF nº 211.329.929-15, e sua esposa VALDIRA 
RODRIGUES RAMOS, portadora da Cédula de Identidade nº 6.660.510-8 SSP/
PR e do CPF nº 030.243.609-05, brasileiros, casados em 07/12/1960 no regime 
da comunhão de bens, agricultores, telefone (44) 8813-6460, residentes e domi-
ciliados no Município de São Tomé-PR.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto reajustar a partir 
de 07/03/2017 o valor mensal de R$ 687,64 (seiscentos e oitenta e sete reais 
e sessenta e quatro centavos) para R$ 737,09 (setecentos e trinta e sete reais e 
nove centavos).
Cláusula Segunda: Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 494,50 (quatrocen-
tos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), passando o contrato a ter o 
valor acumulado de R$ 31.522,35 (trinta e um mil quinhentos e vinte e dois reais 
e trinta e cinco centavos).
Março: 39,54
Abril: 49,45
Maio: 49,45
Junho: 49,45
Julho: 49,45
Agosto: 49,45
Setembro: 49,45
Outubro: 49,45

Novembro: 49,45
Dezembro: 49,45
Janeiro: 9,89
Cláusula Terceira: Dotação orçamentária: 
15.03.15.452.0022.2.119 Administração Distrital 339036 - Fonte 0.
Cláusula Quarta: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais 
cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e 
complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de março de 2017.

      Cícero Torres Ramos                                  Valdira Rodrigues Ramos
            Contratada                                                     Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO
Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

TERMO DE CANCELAMENTO PARCIAL 
DO CONTRATO Nº 410/2010

TERMO DE CANCELAMENTO PARCIAL DO CONTRATO Nº 
410/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EM-

PRESA EDIVALDO CERRALVO BRAVO & CIA LTDA ME.

PARTES: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede em Centro Cívico, no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Pre-
feito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 1.554.531-3 SSP/PR e do CPF no 258.569.019-91; e a empresa EDIVALDO 
CERRALVO BRAVO & CIA LTDA ME pessoa jurídica, com sede Praça San-
tos Dumont s/n, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 81.686.255/0001-51, neste ato representada pelo Sr. Edivaldo Cerral-
vo Bravo, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.756.341-2 e do CPF nº 
571.202.509-49. 
OBJETO: Exploração dos Boxes “W – 01, W – 04 e W - 05” localizado no Ter-
minal Rodoviário do Município da Cianorte.
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas faz cancelar o uso do Box W 05 do Contrato Nº 410/2010, oriundo do 
processo de licitação modalidade Concorrência Pública nº 06/2010, homologado 
na data de 02 de dezembro de 2010. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de março de 2017.

____________________________
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

____________________________
Edivaldo Cerralvo Bravo 

EDIVALDO CERRALVO BRAVO & CIA LTDA ME
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 165/2017-SEC/ADM

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

RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de CLAUDINEI NOBRE clas-
sificado em 21º (vigésimo primeiro) lugar, para o cargo de TÉCNICO EM EN-
FERMAGEM, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013, em pleitear a sua nomeação para o referido cargo, tendo 
em vista o não cumprimento da exigência do edital de convocação, publicado 
no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, Edição nº 0967, de 07 de 
março de 2017.
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 17 de Março de 2017.
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Divisão de Recursos Humanos
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 166/2017-SEC/ADM

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no Processo Administrativo de Estágio Probatório au-
tos nº 11/2014, 15/2014, 143/2013, 19/2014, 25/2014, 10/2014,

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR, o estágio probatório dos servidores abaixo relacionados, 
concedendo-lhes a estabilidade no serviço público, no seu respectivo cargo de 
provimento efetivo.

Adriana Regina P. da Silva Aux. Serviços II a partir de 17/02/2017 
Andreia J. Jesus Silva Aux. Serviços II a partir de 17/02/2017 
Alihene Barros C. Aguilera Médico  a partir de 07/03/2017 
Bruno Eduardo Ferreira Aux. Serviços II a partir de 06/03/2017 
Isamara Povoa Nutricionista  a partir de 17/03/2017 
Luciano G. de Rezende Aux. Serviços I a partir de 17/02/2017 

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 17 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 167/2017-SEC/ADM

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

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, VALDOMIRO GONÇALVES PEREIRA, para exercer o 
cargo em comissão de ASSESSOR ESPECIAL DO VESTUÁRIO, percebendo 
vencimento atribuído ao símbolo C 12, da tabela geral de vencimentos do mu-
nicípio, a partir de 20 de março de 2017.
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 17 de Março de 2017.
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 168/2017-SEC/ADM

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

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de JOSIANE SALVATICO 
classificada em 01º (primeiro) lugar, para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE, no Concurso Público de Emprego Público regulamentado pelo 
Edital n.º 002/2015, de 18 de agosto de 2015, em pleitear a sua nomeação para 
o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de 
convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de Cianorte, 
Edição nº 0970, de 10 de março de 2017.
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 20 de Março de 2017.
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DA: COORDENAÇÃO GERAL
PARA: MEMBROS DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS 
MUNICIPAIS, COLÉGIOS ESTADUAIS, ESCOLAS DA REDE PRIVADA, 
UNIVERSIDADES E DEMAIS INTERESSADOS.

Cianorte, 20 de março de 2017.

Prezados:

Temos a grata satisfação em convidar diretores, representantes dos professores, 
representantes de APMF, pedagogos e alunos de cada Instituição de Ensino e 
demais interessados para participar da Assembleia Geral do Fórum Municipal 
de Educação de Cianorte, que ocorrerá no dia 30 de março do corrente ano, a 
fim de apreciar o relatório de atividades dos seguimentos componentes do FME- 
Fórum Municipal de Educação. 

Na oportunidade, estaremos atuando no monitoramento e avaliação das metas 
previstas no Plano Municipal de Educação. 

A participação de estudantes e profissionais da educação será importante de for-
ma a contribuir no planejamento das implementações necessárias. 

A referida Assembleia será realizada no dia 30/03/2017, no Centro Estadual de 
Educação Profissional de Cianorte, sito à Rua Dom Pedro II, 1550, próximo a 
UEM, com início as 8:00 horas.

Atenciosamente,

ELIANE APARECIDA LOPES
COORDENADORA GERAL DO FÓRUM MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação
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