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Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 38/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná,  usando  
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
Considerando a necessidade de proceder à avaliação de imóvel urbano situado 
no Município de Cianorte, para locação;

R E S O L V E
Art. 1º. Nomear Comissão para proceder à avaliação de imóvel urbano locali-
zado à Avenida Mato Grosso, nº 900, Zona 01, no Município de Cianorte – qu-
adra 53, data 07, para a finalidade de locação, em atendimento ao inciso X, do 
art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 2º. A Comissão será composta pelos seguintes membros:
Presidente: Zilda Marcelino de Assis
Secretário: José Maria Gomes
Demais membros: Lucas Trugilio Ribeiro, Francisco Luiz Arduin, Sidneia Hen-
rique Gallo Marcato, Hugo Leonardo da Silva e Algacir Bortolato.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Fica revogada a Portaria nº 33/2017.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 3 de abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

  

D E C R E T O  Nº 057/17
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$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais), para reforço das seguintes 
dotações do orçamento vigente:
13.03.0824400192.093. Manutenção do Centro Social Urbano
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente - Fonte 000...........R$60.000,00
14.02.1854100202.109. Manutenção da Divisão de Meio Ambiente
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte 000................

..........................................................................................................R$65.000,00
14.05.1854200201.050. Aquisição de Veículos para Secretaria do Meio Ambi-
ente
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente - Fonte 000.........R$156.000,00
 Total..............................................................................R$281.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com 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:
14.05.1854100202.135. Coleta de Lixo Reciclável em Vias e Logradouros 
Públicos
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte 000...............
..........................................................................................................R$65.000,00
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência - Fonte 999.............................R$216.000,00
 Total..............................................................................R$281.000,0 
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 04 de abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 39/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 
Considerando a Portaria 80/2016;
Considerando a necessidade de substituir membros da Comissão de Recebimen-
to de Bens, Serviços e Materiais Permanentes da Secretaria Municipal de Saúde;
R E S O L V E
Art. 1º. O inciso XII do art. 1º da Portaria nº 80/2016 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
 XII – Secretaria Municipal de Saúde:
Alexsandra Perondi Charron Torres
Amanda Nogueira Longhi
Ana Paula Ribeiro Ávila
Andréia Cristiane Pizzani Domingos
Bruna Mariano Dutra
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Daiane Lúcia Bordini
Diogo Alarcon Rosseto
Divonsir Lima de Sena
Dorival de Almeida Oliveira
Evan Pereira
Fabiana Valim Mestrelli
Heloísa Aparecida da Cunha Mendes Dantas
José Carlos Amorim Pinto
Luana Dornellas Morelli
Luciane Barbaroto da Silva Serpa
Luzia Mustasso Garcia
Marcela Soares Loureiro do Amaral
Marcos Antônio Rodrigues dos Santos
Maria do Carmo Ruiz Gamon
Marlene Aparecida Benalia Bataglia
Melissa Meneguetti Bacon
Michelly Poliana Viguiato Pricinotto
Moacir Furlan
Neromi de Fátima Silva Santana
Patrícia Daniela Bispo Fernandes Cavalines
Paulo Félix Camilo
Rafaela Alves Meira
Renan Diego Losano de Souza
Rodrigo Leonardi Pinto
Rodrigo Vieira de Carvalho
Rosana Mendes de Almeida
Rosimeri Rodrigues Vodotti
Sandra Aparecida Bersani
Silvia Rampazzo Litwinzuk
Vera Lúcia Fusisawa Craveiro

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 4 de abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 56/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando a necessidade de regulamentar procedimento administrativo para 
fins de fechamento de estabelecimento e cassação de Alvará de funcionamento 
de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços;

D E C R E T A
 Art. 1º. O estabelecimento comercial, industrial e prestador de ser-
viço que deixar de cumprir o estabelecido nos artigos 198 a 202 da Lei Munici-
pal nº 2.749, de 10 de outubro de 2006 e infringir o artigo 203 da referida Lei, 
terá seu Alvará de Funcionamento cassado ou estabelecimento fechado, confor-
me estabelecido neste Decreto.
 Art. 2º. A cassação de Alvará de Funcionamento ou fechamento de 
estabelecimento será precedida de Processo Administrativo, instaurado em atos 
próprios, por despacho da(o) Secretária(o) Municipal de Finanças, sempre que 
esta(e) por qualquer via idônea tome ciência de atos ou fatos que justifiquem tal 
procedimento.
 Art. 3º. Determinada a instauração do processo, os autos serão re-
metidos as Secretarias e Divisões afetas ao assunto, a fim de instruírem-no com 
informações sobre o estabelecimento processado.
 Art. 4º. Após o recebimento das informações a(o) Secretária(o) Mu-
nicipal de Finanças, em despacho fundamentado, designará a abertura do prazo 
de 10 (dez) dias para apresentação de defesa escrita por parte do interessado, 
sendo determinada a notificação para a prática do ato.
§ 1º. Findo o prazo previsto no “caput” deste artigo, oferecida ou não a defesa, 
a(o) Secretária(o) Municipal de Finanças determinará a instrução do procedi-
mento com a produção de provas e ou juntada de documentos que julgar ne-
cessários.
§ 2º. Juntadas as provas e/ou documentos ou inexistindo, poderá a(o) Secre-
tária(o) Municipal de Finanças deliberar ou passar a produção de provas reque-
ridas pela defesa, caso exista.
§ 3º. Provas requeridas pela defesa que sejam consideradas meramente pro-
crastinatória ser indeferidas pela(a) Secretária(o) Municipal de Finanças.
Art. 5º. Apresentadas as provas da defesa a(o) Secretária(o) Municipal de Fi-
nanças declarará encerrada a instrução e intimará o estabelecimento acusado 
para que apresente as alegações finais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Paragrafo único. Configurando-se como estritamente necessário ao esclareci-
mento dos fatos discutidos no processo, a Secretária(o) Municipal de Finanças 
poderá, antes de declarar encerrada a instrução, decidir pela produção de novas 
provas.
Art. 6º. Apresentada as alegações, ou decorrido o prazo assinalado no artigo 
anterior, a(o) Secretária(o) Municipal de Finanças elaborará relatório subscrito, 

propondo de forma justificada a cassação ou não do Alvará de Funcionamento 
do estabelecimento acusado.
Art. 7º. Do despacho prolatado nos termos do “caput” do artigo anterior, caberá 
recurso ao Chefe do Poder Executivo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo único. O recurso interposto contra a decisão que determinar a cas-
sação do Alvará de Funcionamento terá efeito suspensivo, e será decidido no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias.
Art. 8º. Os estabelecimentos que estejam exercendo as atividades sem a ne-
cessária licença exigida, seguirá o disposto neste Decreto e cumprido os prazos 
legais poderá, também ser promovido à cessação das atividades, após procedi-
mento instaurado e devidamente despachado pela autoridade competente.
Art. 9º. Constatada a irregularidade do funcionamento do estabelecimento e a 
violação das disposições do artigo 203 da Lei Municipal nº 2.749, de 10 de outu-
bro de 2006, a(o) Secretaria(o) Municipal de Finanças encaminhará o processo à 
Divisão de Fiscalização, para que nos termos da legislação em vigor e de acordo 
com o despacho no Procedimento Administrativo instaurado, tome as medidas 
cabíveis para a cessação do funcionamento irregular do estabelecimento.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 4 de abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 076/2017

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 24 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 empresa 
especializada em manutenção elétrica e hidráulica para manutenção do Paço 
Municipal, cemitério, capelas mortuárias e outros órgãos 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 04 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 077/2017

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 25 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 e instalação de 
cronotacógrafos, peças e correlatos para os veículos da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.
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 04 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 078/2017

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 10:30 horas do 
dia 25 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: Aquisição de projetor multimídia, notebook e tela 
retrátil motorizada.

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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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 04 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 005/2017

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 24 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de reservatório tubular 
em estrutura metálica. Valor Máximo: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Prazo 
para execução: 02 (dois) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, 
no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-
6209 e 3619-6210. Cianorte, 04 de Abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 349/2017 - 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 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Sorocaba, 1579, Zona 03, 
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP: 87209-042, telefone (44) 3631-
6260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.256.347/0001-98. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 263/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de ser-
viços de manutenção para ar condicionado, cortina de ar, climatizador, freezer, 
bebedouro e purificador de água para a Secretaria de Bem Estar Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
29.549,60 (Vinte e nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta cen-
tavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/08/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Abril de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
33/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 54/2017, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de materiais e serviços para colocação 
e manutenção de alambrados em campos de futebol, quadras e demais praças 
esportivas do município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: TELAS DE ALAM-
BRADO MARINGÁ LTDA - EPP como vencedora do item 02 no valor total de 
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais); e, TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI 
- ME como vencedora do item 03 no valor total de R$ 26.000,00 (Vinte e seis 
mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

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

TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
38/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 2612017, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Contratação de empresa para aquisição de peças, 
acessórios e horas técnicas para manutenção de equipamentos de informática da 
Prefeitura Municipal de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa CGC EQUIPAMEN-
TOS E SERVIÇOS LTDA - ME como vencedora do lote único no valor total de 
R$ 93.500,00 (Noventa e três mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
39/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 62/2017, concernente ao Re-
gistro de Preços visando à Contratação de mão de obra para execução de rampas 
de acessibilidade em concreto e piso tátil e instalação de pisos táteis em calça-
mentos, praças e logradouros.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa A.R. BAHIA EIRELI - 
ME como vencedora dos itens 01-02 no valor total de R$ 74.151,00 (Setenta e 
quatro mil cento e cinquenta e um reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 31 de Março de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 686/2016 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRAL CON-
STRUÇÃO CIVIL LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016.
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: CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 96, Município de Cianorte, estado 
do Paraná, CEP 87200-1514, telefone (44) 3629-3441, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 75.216.135/0001-98, neste ato representada por seu sócio administrador, o 
Sr. Luiz Carlos Peres de Almeida, CREA/PR 9152-D, portador da Cédula de 
Identidade nº 1.256.901 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 413.901.999-91, resi-
dente e domiciliado no Município de Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o va-
lor R$ 136.799,85 (cento e trinta e seis mil e setecentos e noventa e nove re-
ais e oitenta e cinco centavos), passando o contrato a ter o valor total de R$ 
2.036.214,28 (dois milhões e trinta e seis mil e duzentos e quatorze reais e vinte 
e oito centavos).
Dotação orçamentária: 09.031236500111005 Reforma e ampliação de centros 
de educação 449051 fonte 103
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, 31 de março de 2017.

        Luiz Carlos Peres de Almeida Claudemir Romero Bongiorno
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA     Prefeito
                    Contratada                   Contratante

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
47/2016, de 06 de maio de 2016, no uso de suas atribuições legais, publica o 
resultado do julgamento da fase de propostas de preços, concernente ao Edital 
de Licitação nº 03/2017, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: 
Contratação de empresa para execução de revitalização da Praça Joaquim Alves 
Ferreira. 
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço das empresas participantes 
do certame:
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Razão Social Valor da proposta: 

CORPORAÇÕES ALIANÇA CONSTRUÇÕES EIRELI - LTDA 409.593,88 

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 
8.666/1993, para apresentar recurso contra a decisão da comissão.  
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de 
Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de Abril de 2017. 

Marcos Alberto Valério 
Presidente da Comissão 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 84/2017 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 38/2017, 
homologado em 30/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 93.500,00 (Noventa e três mil e quinhentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
aquisição de peças, acessórios e horas técnicas para manutenção de 
equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Cianorte.  
Empresa: CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 

Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Lote 01 Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

1 15 UN unidade de processador, conforme termo de 
referência INTEL 684,00 10.260,00 

2 15 UN unidade de memória, conforme termo de referência. KINGSTON 169,00 2.535,00 

3 15 UN unidade de placa mãe, conforme termo de 
referência. GIGABYTE 448,00 6.720,00 

4 15 UN unidade de gabinete, conforme termo de referência. HARDLINE 91,00 1.365,00 

5 15 UN unidade de hard disck (hd), conforme termo de 
referência. WD 288,00 4.320,00 

6 15 UN unidade de leitor de dvd, conforme termo de 
referência. LG 87,00 1.305,00 

7 50 UN unidade de teclado, conforme termo de referência. LOGITECH 85,00 4.250,00 
8 50 UN unidade de mouse, conforme termo de referência LOGITECH 57,00 2.850,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Lote 01 Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

9 100 UN unidade de fonte para computador, conforme termo 
de referência. LEADER 67,00 6.700,00 

10 10 UN unidade de hd externo, conforme termo de 
referência. SEAGATE 364,00 3.640,00 

11 5 UN unidade de hd, conforme termo de referência (hd 2 
tb) SEAGATE 474,00 2.370,00 

12 5 UN unidade de hd, conforme termo de referência (hd 3 
tb) SEAGATE 688,00 3.440,00 

13 20 UN unidade de pen drive, conforme termo de referência KINGSTON 29,00 580,00 

14 15 UN unidade de hd ssd com minímo de 120 gb, conforme 
termo de referência. KINGSTON 328,00 4.920,00 

15 10 UN unidade de hd ssd com minimo de 240 gb, conforme 
termo de referência KINGSTON 484,00 4.840,00 

16 20 UN unidade de filtro de linha, conforme termo de 
referência. CNTC 28,00 560,00 

17 20 UN unidade de estabilizador de energia, conforme termo 
de referência. SMS 68,00 1.360,00 

18 500 UN 
unidades de hora técnica para prestação de serviços 

de informática e telefonia conforme termo de 
referência em anexo. 

MAXX 62,97 31.485,00 

TOTAL GERAL DE R$ 93.500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 99/2017 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 33/2017, 
homologado em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais e serviços 
para colocação e manutenção de alambrados em campos de futebol, 
quadras e demais praças esportivas do município de Cianorte.  
Empresa: TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI - 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 

3 4.000 UN metros de mão de obra para instalação de tela de 
alambrado. -- R$ 6,50 R$ 

26.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
  

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 100/2017 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 39/2017, 
homologado em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 74.151,00 (Setenta e quatro mil cento e cinquenta 
e um reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de mão de obra para 
execução de rampas de acessibilidade em concreto e piso tátil e instalação 
de pisos táteis em calçamentos, praças e logradouros.  
Empresa: A.R. BAHIA EIRELI - ME. 
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 

1 490 UN 

contratação de mão de obra para execução de rampas de 
acessibilidade em concreto e piso tatil. (deverão sr demolidos os 

pisos e meio fio e retirada dos dejetos das vias públicas e as mesmas 
deverão respeitar o projeto anexado ao orçamento). 

R$ 139,90 R$ 
68.551,00 

2 200 M² instalação de pisos tateis em calçamentos, praças e logradouros R$ 28,00 R$ 
5.600,00 

Total geral de 74.151,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 395/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 57.807,55 (cinquenta e sete mil oitocentos e sete 
reais e cinquenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 100/2017 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 39/2017, 
homologado em 31/03/2017. 
Valor Homologado: R$ 74.151,00 (Setenta e quatro mil cento e cinquenta 
e um reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de mão de obra para 
execução de rampas de acessibilidade em concreto e piso tátil e instalação 
de pisos táteis em calçamentos, praças e logradouros.  
Empresa: A.R. BAHIA EIRELI - ME. 
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 

1 490 UN 

contratação de mão de obra para execução de rampas de 
acessibilidade em concreto e piso tatil. (deverão sr demolidos os 

pisos e meio fio e retirada dos dejetos das vias públicas e as mesmas 
deverão respeitar o projeto anexado ao orçamento). 

R$ 139,90 R$ 
68.551,00 

2 200 M² instalação de pisos tateis em calçamentos, praças e logradouros R$ 28,00 R$ 
5.600,00 

Total geral de 74.151,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 31 de Março de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 395/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 57.807,55 (cinquenta e sete mil oitocentos e sete 
reais e cinquenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - 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$ 

1 555 UN 

água sanitária, caixa c/ 12x1 litro , com cloro 
ativo, ação desinfetante de uso geral inclusive 

desinfecção de frutas, verduras e legumes, 
alvejante e bactericida. sem perfume. 

composição: hipoclorito de sódio e água. teor de 
cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p. original de fábrica, 
embalagens lacradas, com registro no ministério 

da saúde, químico responsável, datas de 
fabricação e validade, indicações e precauções 

de uso, composição e informações. ótima 
qualidade 

ALPES 17,35 9.629,25 

5 220 UN 
álcool etilico hidratado 92,8º inpm. caixa c/ 12x1 

litros, uso doméstico, limpeza geral, 92,8% e 
7,2% de água 

ARAUCARIA 49,85 10.967,00 

7 980 UN 

amaciante de roupas, galão com 5 litros, 
tradicional (cor azul), com extrato de algodão. 
composição: ativo, coadjuvantes, emulsão de 

silicone, diluente, conservante (5-cloro-2 metil 
isotiazonil-3-ona e 2-metil-4 isotiazolin-3-ona), 
perfume, pigmento e água. componente ativo: 

cloreto de dialquil dimetil amônio. ótima 
qualidade 

LILY 5,75 5.635,00 

23 10 UN 

desinfetante uso geral,  galão de 5 litros, com 
ação bactericida, fragância variada. composição: 
ativo, emulsificante, perfume, controlador de ph, 
conservante (5-cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 

2-metil-4 isotiazolin-3-ona), corante e água, 
componentes ativos: cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio e cloreto de didecildimetilamônio 
- 0,28%. original do fabricante, com registro no 
ministério da saúde, químico responsável, data 

de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

ALPES 6,55 65,50 

27 18.880 UN 

detergente, frasco com 500 ml com aroma 
neutro, com glicerina,  tensoativos aniônicos 
biodegradáveis, para remoção de gordura em 

louças, talheres e panelas,  com registro junto a  
anvisa, conforme legislação vigente, validade 
mínima  de 3 anos após a data de fabricação. 

LILY 0,88 16.614,40 

44 5 UN 
lixeira, fabricada em material plástico de alta 

resistência, com tampa acionada por 
pedal,capacidade de  100 litros 

ARQPLAST 129,00 645,00 

48 50 UN 
mangueira reforçada, com 30 metros de 

comprimento, acompanha esguicho simples e 
rosca para instalação na torneira. unidade. 

MANLUPLAST 33,15 1.657,50 

50 130 UN palha de aço, pacote com 25 g. material: aço 
carbono, aplicação: limpeza geral RELUZ 0,60 78,00 

53 1.880 UN 
pano para limpeza de chão, saco alvejado, duplo, 

fechado nas laterais e aberto na boca, tamanho 
mínimo 45x75cm, composição 100% algodão. 

NAVITEX 1,80 3.384,00 

59 150 Pct prendedor de roupas, de madeira, pacote com 12 
unidades. BOTH 0,58 87,00 

60 830 UN prendedor de roupas, de madeira, pacote com 24 
unidades. BOTH 1,15 954,50 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

72 200 UN 

sabão em barra, caixa com 50 barras, embalado a 
cada 5 unidades de 200g cada, glicerinado, 

neutro. composição: sabão de ácidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, 
sabão de ácidos graxos de soja,coadjuvantes, 
glicerina, agente anti-redepositante e água. 

pronto uso, original do fabricante, com registro 
no ministério da saúde, quimico responsável, 

indicação de uso, composição, data de fabricação 
e de validade e informações do fabricante 

estampado na embalagem. ótima qualidade 

BARRA NOVA 30,50 6.100,00 

75 250 UN sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com 
extratos de rosas e hidratantes. LILY 0,60 150,00 

84 15 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, 
com capacidade para 15 litros GIOPACK 6,54 98,10 

86 120 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 10 
unidades, no tamanho 75x90cm, micra 08, com 

capacidade para 100 litros. 
GIOPACK 2,79 334,80 

90 50 UN 

saponáceo em pó com cloro, frasco plástico de 
300g. a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de registro no 
ministério de saúde. 

SANY MIX 1,20 60,00 

94 350 UN toalha de mão, algodão, na cor branca, 
dimensões 290 x 500 mm. DALTEXTIL 3,85 1.347,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 396/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 152.193,75 (Cento e cinquenta e dois mil cento e 
noventa e três reais e setenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: S.R. DUTRA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

72 200 UN 

sabão em barra, caixa com 50 barras, embalado a 
cada 5 unidades de 200g cada, glicerinado, 

neutro. composição: sabão de ácidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, 
sabão de ácidos graxos de soja,coadjuvantes, 
glicerina, agente anti-redepositante e água. 

pronto uso, original do fabricante, com registro 
no ministério da saúde, quimico responsável, 

indicação de uso, composição, data de fabricação 
e de validade e informações do fabricante 

estampado na embalagem. ótima qualidade 

BARRA NOVA 30,50 6.100,00 

75 250 UN sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com 
extratos de rosas e hidratantes. LILY 0,60 150,00 

84 15 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, extraforte, 
com capacidade para 15 litros GIOPACK 6,54 98,10 

86 120 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 10 
unidades, no tamanho 75x90cm, micra 08, com 

capacidade para 100 litros. 
GIOPACK 2,79 334,80 

90 50 UN 

saponáceo em pó com cloro, frasco plástico de 
300g. a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de registro no 
ministério de saúde. 

SANY MIX 1,20 60,00 

94 350 UN toalha de mão, algodão, na cor branca, 
dimensões 290 x 500 mm. DALTEXTIL 3,85 1.347,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 396/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 152.193,75 (Cento e cinquenta e dois mil cento e 
noventa e três reais e setenta e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: S.R. DUTRA - 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$ 

2 1.015 Gl 

água sanitária, galão com 5 litros, com cloro 
ativo, ação desinfetante de uso geral, alvejante e 
bactericida, sem perfume, incolor, composição 

hipoclorito de sódio e água desmineralizada, teor 
de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, rótulo contendo 
número do registro no ministério da saúde, 
químico responsável, datas de fabricação e 

validade, lote, indicações e precauções de uso, 
composição e informações, conforme legislação 

vigente. 

SAUBER 6,10 6.191,50 

3 1.000 UN 

álcool em gel 70 ºgl (70% v/v), galão com 5 
litros, antisséptico degermante, indicado para 
higienização e desinfecção a seco das mão e 

braços, composição álcool etílico, água e agentes 
emolientes para o não ressecamento da pele, 
odor característico e volátil, rótulo contendo 
número do registro no ministério da saúde (o 

número de registro é identificado no mercado se 
iniciando com o número 1), químico 

responsável, datas de fabricação e validade, lote, 
indicações e precauções de uso, composição e 

informações, conforme legislação vigente. 

CICLOFARMA 22,40 22.400,00 

4 255 UN 

álcool etílico hidratado 46m2º inpm (54º gl), 
caixa com 12 unidades com frasco de 01 litro. 

uso doméstico, limpeza geral. composição: 
álcool etílico, desnaturante e água. desnaturante: 
benzoato de denatônio. com validade mínima de 

12 meses 

ARAUCARIA 33,70 8.593,50 

6 610 UN 

alcool etílico hidratado bm 70º inpm, caixa c/ 
12x1 litros. álcool hospitalar, desinfetante para 
superfícies fixas. composição: álcool etílico e 
água purificada. princípio ativo: álcool etílico 

hidratado à 70% 

ARAUCARIA 38,30 23.363,00 

13 90 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio 
com 30cm. SANCHES 1,30 117,00 

25 530 Gl 

detergente amoniacal, galão de 5 litros, com 
composição: tensoativos aniônicos e não 

aniônicos, espessante, alcalinizante, 
conservantes, corantes e água, com componente 
ativo: leniar alquil benzeno sulfonato de sódio, 

com registro junto a anvisa, conforme legislação 
vigente. 

SAUBER 8,90 4.717,00 

26 650 UN 

detergente limpa pisos ácido dodecil benzeno 
sulfonico, acido glicolico, acido oxalico , agente 

controlador de ph , espessante , fragancia , 
corante e agua embalagem com 5 litros 

SAUBER 8,00 5.200,00 

33 2.200 UN 

flanela para limpeza, na cor laranja, unidade 
medindo aproximadamente 30x50cm, com 
costuras nas laterais, 100% algodão, alta 

absorção de umidade 

NAVITEX 0,80 1.760,00 

40 415 UN 

limpa-vidros, frasco com no mínimo 500ml, com 
pulverizador de gatilho, com data de validade, 

dados de identificação e procedência em 
embalagem individual. com notificação junto a 

anvisa/ms. . 

START 6,15 2.552,25 

41 35 UN 
lixeira retangular, capacidade para 100 litros, 

com pedal acoplado, confeccionada em material 
plástico, resistente, na cor branca. 

PERFECT 129,90 4.546,50 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

42 240 UN 
lixeira retangular, capacidade para 60 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material 
plástico, resistente, na cor branca. 

MODENUTI 71,00 17.040,00 

43 320 UN 
lixeira retangular, capacidade para 20 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material 
plástico, resistente, na cor branca. 

MODENUTI 22,75 7.280,00 

47 2.010 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 
100 unidades, elaborada com latex natural, 

lubrificada com pó bio-absorvível, tamanho m, 
com dimensões mínimas de 0,08 mm de 

espessura e de 230mm de comprimento, de uso 
único, ambidestra, dentro das normas técnicas e 

com registro no m. s./anvisa. boa qualidade 

BOMPACK-
TALGE 13,70 27.537,00 

55 230 UN 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, 
macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou 

texturizado, 100% fibra celulósica, folha 
simples, embalagem original do fabricante, com 

composição, data de fabricação e validade e 
informações do fabricante estampado na 

embalagem 

SR PAPEIS 2,30 529,00 

61 10 UN rodo com cabo em aluminio, base 80 cm com 
refil substituivel, em borracha SANCHES 27,00 270,00 

62 15 UN rodo com cabo em metal, base 90 cm com refil 
duplo, em eva SANCHES 35,00 525,00 

63 2.000 UN 

vassoura vegetal (caipira de palha), 
confeccionada com palha de 1ª qualidade, com 
no mínimo 03 amarrações, com medida mínima 
de 30cm de largura, com  cabo de madeira de no 

mínimo 1,10m 

CIANORTE 6,30 12.600,00 

73 850 UN 

sabão em líquido para limpeza geral, 
biodegradável, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 

responsável, indicação de uso, composição, data 
de fabricação e de validade e informações do 

fabricante no rótulo, frasco com 1 litro 

START 3,00 2.550,00 

76 330 UN 

sabonete líquido neutro glicerinado, 
dermosuave, para higienização de recém-natos, 
galão de 5 lts. composição: lauril éter sulfato de 
sódio, base perolizante, alcanolamida de àcido 

graxo de coco, glicerina bi-destilada, ácido 
cítrico, essência, conservante e água deionizada. 

BELL PLUS 13,40 4.422,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 397/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

42 240 UN 
lixeira retangular, capacidade para 60 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material 
plástico, resistente, na cor branca. 

MODENUTI 71,00 17.040,00 

43 320 UN 
lixeira retangular, capacidade para 20 litros, com 

pedal acoplado, confeccionada em material 
plástico, resistente, na cor branca. 

MODENUTI 22,75 7.280,00 

47 2.010 UN 

luvas de látex para procedimentos, caixa com 
100 unidades, elaborada com latex natural, 

lubrificada com pó bio-absorvível, tamanho m, 
com dimensões mínimas de 0,08 mm de 

espessura e de 230mm de comprimento, de uso 
único, ambidestra, dentro das normas técnicas e 

com registro no m. s./anvisa. boa qualidade 

BOMPACK-
TALGE 13,70 27.537,00 

55 230 UN 

papel higiênico, rolo de 300 metros, branco, 
macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou 

texturizado, 100% fibra celulósica, folha 
simples, embalagem original do fabricante, com 

composição, data de fabricação e validade e 
informações do fabricante estampado na 

embalagem 

SR PAPEIS 2,30 529,00 

61 10 UN rodo com cabo em aluminio, base 80 cm com 
refil substituivel, em borracha SANCHES 27,00 270,00 

62 15 UN rodo com cabo em metal, base 90 cm com refil 
duplo, em eva SANCHES 35,00 525,00 

63 2.000 UN 

vassoura vegetal (caipira de palha), 
confeccionada com palha de 1ª qualidade, com 
no mínimo 03 amarrações, com medida mínima 
de 30cm de largura, com  cabo de madeira de no 

mínimo 1,10m 

CIANORTE 6,30 12.600,00 

73 850 UN 

sabão em líquido para limpeza geral, 
biodegradável, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 

responsável, indicação de uso, composição, data 
de fabricação e de validade e informações do 

fabricante no rótulo, frasco com 1 litro 

START 3,00 2.550,00 

76 330 UN 

sabonete líquido neutro glicerinado, 
dermosuave, para higienização de recém-natos, 
galão de 5 lts. composição: lauril éter sulfato de 
sódio, base perolizante, alcanolamida de àcido 

graxo de coco, glicerina bi-destilada, ácido 
cítrico, essência, conservante e água deionizada. 

BELL PLUS 13,40 4.422,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 397/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
 

 

Valor Homologado: R$ 274.907,05 (duzentos e setenta e quatro mil 
novecentos e sete reais e cinco centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
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 Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 
8 125 UN avental  plástico de uso em cozinha COPATEX   2,50  312,50 

9 135 UN bacia plástica, com capacidade mínima de 30 
litros, em material plástico resistente ARQPLAST   6,10  823,50 

11 55 UN 

balde plástico, polietileno de alta densidade 
(pead), alta resistência a impacto, paredes e 

fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, 
alça em aço 1010/20 zincado, capacidade de 8 

litros 

ARQPLAST 

  1,65  

90,75 

12 310 UN 

balde plástico, polietileno de alta densidade 
(pead), alta resistência a impacto, paredes e 

fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, 
alça em aço 1010/20 zincado, capacidade de 14 

a 15 litros 

ARQPLAST 

  2,85  

883,50 

17 60 UN 

cera líquida, embalagem com 750 ml, incolor, 
composição: cera de carnaúba, parafina, resina 

fumarica, cera de polietileno, emulsificante, 
pigmento, perfume, conservante e água 

RUBI 

  2,70  

162,00 

18 100 UN cesto para lixo, telado, capacidade 10 litros ARQPLAST   1,45  145,00 
19 180 UN cesto para lixo, telado, capacidade 15 litros ARQPLAST   3,40  612,00 

20 80 UN cesto plástico reforçado, fechado, com tampa, 
com capacidade para 100 litros ARQPLAST   25,50  2.040,00 

22 940 UN 

desinfetante uso geral,  caixa com 6 frascos de 
2 litros, com ação bactericida, fragância 

variada. composição: ativo, emulsificante, 
perfume, controlador de ph, conservante (5-
cloro-2 metilisotiazolin-3-ona e 2-metil-4 

isotiazolin-3-ona), corante e água, componentes 
ativos: cloreto de alquil dimetil benzil amônio e 

cloreto de didecildimetilamônio - 0,28%. 
original do fabricante, com registro no 

ministério da saúde, químico responsável, data 
de fabricação e validade, composição e 
informações do fabricante estampada na 

embalagem. boa qualidade 

PRIMISSIAS 

  14,50  

13.630,00 

24 740 UN 

desodorizador de ar, aerosol, com 
360ml/302grs, composto com emulsificante, 

anti-oxidante, fragrância, veículo e propelentes, 
com registro junto a anvisa, conforme 

legislação vigente. 

ULTRA FRESH 

  4,70  

3.478,00 

28 620 UN escova com cerdas de nylon, para lavagem de 
roupas. DESAFIO   1,30  806,00 

29 460 UN escova para limpeza de vaso sanitário, com 
suporte, com mínimo de 30 cm ARQUPLAST   3,45  1.587,00 

35 160 UN isca raticida em grãos, embalagem de mínimo 
20g RATOMAX   0,65  104,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

37 360 UN 

limpa alumínio, frasco plástico de 500ml, a 
base de ácido sulfônico, rótulo contendo 

número do registro no ministério da saúde, 
químico responsável, datas de fabricação e 

validade, lote, indicações e precauções de uso, 
composição e informações, conforme legislação 

vigente.. 

PRIMISSIAS 

  1,40  

504,00 

38 1.080 UN 

limpador instantâneo, caixa c/ 24 unidades  de 
500ml, multiuso, para aplicação sem enxague, 

biodegradável. composição: alquil benzeno 
sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 

coadjuvantes, sequestrante, essência e água. 
original do fabricante, com registro no 

ministério da saúde, químico responsável, 
indicação de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e informações do 
fabricante estampado na embalagem. ótima 

qualidade 

WORKER 

  38,50  

41.580,00 

39 370 UN 

limpador limpeza pesada, caixa com 12 
unidades de 500ml, concentrado, diluível, 

original. composição: dodecil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo não-iônico, 

coadjuvantes, solubilizante, sequestrante, éter 
glicólico, álcool, corante, água, perfume e 

conservante. ótima qualidade 

WORKER 

  34,00  

12.580,00 

45 280 UN 

lustra móveis, frasco plástico de  500 ml, 
emulsão aquosa cremosa, perfumada, para 

aplicação em móveis e superfícies lisas, aromas 
diversos, com data de validade, dados de 

identificação e procedência em embalagem 
individual, com notificação junto a anvisa/ms 

WORKER 

  2,75  

770,00 

46 3.000 UN 

luva em látex, de proteção e segurança, uso 
doméstico, forrada com flocos de algodão, 

antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa 
uso de talco, elaborada com látex de borracha, 
natural de alta qualidade, tamanhos: p, m, e g, 

embaladas aos pares, com data de validade 
mínima de 3 anos, dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, com 

registro ca. 

VOLK 

  1,75  

5.250,00 

51 2.250 UN 

pano de chão, tipo 100% algodão, alvejado, 
bordas com acabamento em overloque, 

dimensões 100x65cm, padrão toalha de banho, 
alta absorção, (limpa, lava e enxuga). 

NAVITEX 

  2,30  

5.175,00 

52 1.700 UN 

pano de prato, mínimo de 90% algodão, 
medidas 65x40cm, cor branca, alvejado, com 

bainha, estampas variadas. características 
adicionais absorvente/lavável e durável 

MARTINS 

  1,35  

2.295,00 

54 2.300 UN 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 
16x4 unidades, rolo medindo 30mx10cm, 

macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou 
texturizado, 100% fibra celulósica, folha dupla, 
embalagem plástica com quatro rolos, original 
do fabricante, com certificação iso 9000, com 

composição, data de fabricação, validade e 
informações do fabricante estampado na 

embalagem. 

CISNE 

  47,20  

108.560,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

37 360 UN 

limpa alumínio, frasco plástico de 500ml, a 
base de ácido sulfônico, rótulo contendo 

número do registro no ministério da saúde, 
químico responsável, datas de fabricação e 

validade, lote, indicações e precauções de uso, 
composição e informações, conforme legislação 

vigente.. 

PRIMISSIAS 

  1,40  

504,00 

38 1.080 UN 

limpador instantâneo, caixa c/ 24 unidades  de 
500ml, multiuso, para aplicação sem enxague, 

biodegradável. composição: alquil benzeno 
sulfonato de sódio, álcool etoxilado, 

coadjuvantes, sequestrante, essência e água. 
original do fabricante, com registro no 

ministério da saúde, químico responsável, 
indicação de uso, composição, data de 

fabricação e de validade e informações do 
fabricante estampado na embalagem. ótima 

qualidade 

WORKER 

  38,50  

41.580,00 

39 370 UN 

limpador limpeza pesada, caixa com 12 
unidades de 500ml, concentrado, diluível, 

original. composição: dodecil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo não-iônico, 

coadjuvantes, solubilizante, sequestrante, éter 
glicólico, álcool, corante, água, perfume e 

conservante. ótima qualidade 

WORKER 

  34,00  

12.580,00 

45 280 UN 

lustra móveis, frasco plástico de  500 ml, 
emulsão aquosa cremosa, perfumada, para 

aplicação em móveis e superfícies lisas, aromas 
diversos, com data de validade, dados de 

identificação e procedência em embalagem 
individual, com notificação junto a anvisa/ms 

WORKER 

  2,75  

770,00 

46 3.000 UN 

luva em látex, de proteção e segurança, uso 
doméstico, forrada com flocos de algodão, 

antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa 
uso de talco, elaborada com látex de borracha, 
natural de alta qualidade, tamanhos: p, m, e g, 

embaladas aos pares, com data de validade 
mínima de 3 anos, dados de identificação e 
procedência em embalagem individual, com 

registro ca. 

VOLK 

  1,75  

5.250,00 

51 2.250 UN 

pano de chão, tipo 100% algodão, alvejado, 
bordas com acabamento em overloque, 

dimensões 100x65cm, padrão toalha de banho, 
alta absorção, (limpa, lava e enxuga). 

NAVITEX 

  2,30  

5.175,00 

52 1.700 UN 

pano de prato, mínimo de 90% algodão, 
medidas 65x40cm, cor branca, alvejado, com 

bainha, estampas variadas. características 
adicionais absorvente/lavável e durável 

MARTINS 

  1,35  

2.295,00 

54 2.300 UN 

papel higiênico, branco, folha dupla, fardo c/ 
16x4 unidades, rolo medindo 30mx10cm, 

macio, sem perfume, picotado e gofrado e/ou 
texturizado, 100% fibra celulósica, folha dupla, 
embalagem plástica com quatro rolos, original 
do fabricante, com certificação iso 9000, com 

composição, data de fabricação, validade e 
informações do fabricante estampado na 

embalagem. 

CISNE 

  47,20  

108.560,00  

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

57 3.220 UN 

papel toalha, pacote com 1.000 folhas, cor 
branca, interfolhado, 2 dobras, produzido em 

celulose 100% virgem, no tamanho de 22 
x20cm, em embalagem resistente ao 

armazenamento, com marca e descrição do 
fabricante conforme norma técnica do immetro. 

REMAPEL 

  5,99  

19.287,80 

58 1.480 UN 

pedra sanitária, embalagem contendo 1 pedra 
com no mínimo 25g, 1 gancho e 1 rede plástica 

para acomodação da pedra. composição: 
dodecilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes, 

emoliente, perfume e corante 

SANY MIX 

  0,54  

799,20 

67 250 UN 

rodo de piso , com base alumínio poloido 
reforçado e cabo em aluminio , com 

possibilidade de troca de borracha , medindo 40 
cm , com rebites em alumínio reforçado , cabo  

em aluminio medindo 1.50 metros 

RODOS 2000 

  15,50  

3.875,00 

69 425 UN 

rodo, para piso, rodo com base em madeira, 
com 02 (duas) lâminas de borrachas, medindo 
40cm, com cabo de madeira plastificado, com 

encaixe rosqueado, comprimento 1,50 m. 

APOLO 

  1,72  

731,00 

70 65 UN 

rodo, para piso, rodo com base em madeira, 
com espuma, medindo 40cm, com cabo em 

madeira com encaixe rosqueado, comprimento 
1,50 m. 

APOLO 

  2,72  

176,80 

71 310 UN 

rodo, para piso, rodo com base em madeira, 
com 02 (duas) lâminas de borrachas, medindo 
60cm, com cabo de madeira plastificado, com 

encaixe rosqueado, comprimento 1,50 m. 

APOLO 

  3,90  

1.209,00 

74 7.000 UN 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em 
caixas de 01 quilo, para limpeza geral, 

biodegradável, original do fabricante, com 
registro no ministério da saúde, químico 

responsável, indicação de uso, composição, 
data de fabricação e de validade e informações 
do fabricante no rótulo. composição: tensoativo 

aniônico. tamponantes, coadjuvantes, 
sinergista, corantes, enzimas, branqueador 

óptico, essência, água, alvejante e carga. ótima 
qualidade 

BRISE 

  2,98  

20.860,00 

78 430 UN 
saco de lixo preto, com 05 unidades, extraforte, 

para uso doméstico pesado, micra 7, com 
capacidade para 200 litros 

PLASTPEROLA 
  2,45  

1.053,50 

81 950 UN 
saco plástico para de lixo, cor preta, pacote com 
100 unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 

8, com capacidade para 60 litros 
PLASTPEROLA 

  16,40  
15.580,00 

82 410 Pct 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 

100 unidades, no  tamanho 53cmx57cm, micra 
8, com capacidade para 40 litros. 

PLASTPEROLA 
  9,70  

3.977,00 

83 395 UN saco de lixo preto, com 100 unidades, 
extraforte, com capacidade para 50 litros PLASTPEROLA   9,70  3.831,50 

88 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 
100 unidades, no tamanho 39cmx52cm, micra 

8, com capacidade para 20 litros. 
PLASTPEROLA 

  12,20  
732,00 

91 740 UN 

saponáceo líquido cremoso, frasco plástico de 
300g. a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número 

do lote, validade e número de registro no 
ministério de saúde. 

SANY MIX 

  1,90  

1.406,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
 

 

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 398/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 45.253,80 (quarenta e cinco mil duzentos e 
cinquenta e três reais e oitenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
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$ 

10 275 UN 
balde plástico com alça - capacidade 20 litros, 

fabricado em plástico resistente, com dimensões 
aproximadas de 27,5 x 25,6 mm, alça em metal. 

ARQPLAST 3,98 1.094,50 

30 470 UN 

esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, 
formato anatômico, com abrasividade mínima para 

limpeza de utensílios domésticos, produto 100% 
ecológico, não acumula bactérias , peso pacote 

unitário 60g. 

ASTRO 0,60 282,00 

31 530 UN 
esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes de 60 
gramas e oito unidades cada pacote. composição: 

aço carbono. ótima qualidade 
ASTRO 10,40 5.512,00 

34 415 UN 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-
clorofluorcarbono. embalagem: com volume não 
inferior a 300 ml, com proteção contínua de no 

mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos, 
mosquito da dengue e baratas, com frascos em aço 

reciclável / ecológico, prazo de validade de no 
mínimo 2 anos. 

ULTRA 4,20 1.743,00 

49 350 UN 
pá coletora lixo, em alumínio, cabo madeira, 

comprimento cabo 60 cm, comprimento 27 cm, 
largura 27 cm, aplicação limpeza, cores variadas. 

LOCATELLI 3,50 1.225,00 

65 395 UN rodo de madeira, 60cm, com cabo de 1,20m 
rosqueado, com borracha em eva duplo. LOCATELLI 3,50 1.382,50 

66 12 UN rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 
borrachas com 45cm de largura cada. LOCATELLI 6,40 76,80 

85 1.220 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75x90cm, micra 08, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 23,50 28.670,00 

87 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75cmx90cm, micra 8, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 44,90 2.694,00 

 

 

Claudemir Romero Bongiorno  
Prefeito 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 398/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 45.253,80 (quarenta e cinco mil duzentos e 
cinquenta e três reais e oitenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
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$ 

10 275 UN 
balde plástico com alça - capacidade 20 litros, 

fabricado em plástico resistente, com dimensões 
aproximadas de 27,5 x 25,6 mm, alça em metal. 

ARQPLAST 3,98 1.094,50 

30 470 UN 

esponja de lã de aço, pacote com 8 unidades, 
formato anatômico, com abrasividade mínima para 

limpeza de utensílios domésticos, produto 100% 
ecológico, não acumula bactérias , peso pacote 

unitário 60g. 

ASTRO 0,60 282,00 

31 530 UN 
esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes de 60 
gramas e oito unidades cada pacote. composição: 

aço carbono. ótima qualidade 
ASTRO 10,40 5.512,00 

34 415 UN 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-
clorofluorcarbono. embalagem: com volume não 
inferior a 300 ml, com proteção contínua de no 

mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos, 
mosquito da dengue e baratas, com frascos em aço 

reciclável / ecológico, prazo de validade de no 
mínimo 2 anos. 

ULTRA 4,20 1.743,00 

49 350 UN 
pá coletora lixo, em alumínio, cabo madeira, 

comprimento cabo 60 cm, comprimento 27 cm, 
largura 27 cm, aplicação limpeza, cores variadas. 

LOCATELLI 3,50 1.225,00 

65 395 UN rodo de madeira, 60cm, com cabo de 1,20m 
rosqueado, com borracha em eva duplo. LOCATELLI 3,50 1.382,50 

66 12 UN rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 
borrachas com 45cm de largura cada. LOCATELLI 6,40 76,80 

85 1.220 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75x90cm, micra 08, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 23,50 28.670,00 

87 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 75cmx90cm, micra 8, com 

capacidade para 100 litros. 
GALATAS 44,90 2.694,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

89 60 Pct 
saco plástico para lixo hospitalar, pacote com 100 
unidades, no tamanho 62cmx70cm, micra 8, com 

capacidade para 60 litros. 
GALATAS 29,90 1.794,00 

95 120 UN 

vassoura de piaçava, cerdas em piaçava, base 
retangular em madeira largura 220 mm, com 22 
furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, 

variação dimensional de +/- 5%. 

LOCATELLI 6,50 780,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 399/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 24.510,50 (Vinte e quatro mil quinhentos e dez 
reais e cinquenta centavos).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: P. B. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS 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$ 

14 180 UN borracha dupla avulsa para rodo de alumínio com 
60cm. SANCHES 2,50 450,00 

16 35 UN 
cabo de alumínio anodizado, extensão telescópica, com 

uma das extremidade em rosca, para acoplar 
acessórios, tamanho de 2,00m. 

ANCHES 25,50 892,50 

36 220 Cx. 

lençol descartável de papel, em rolo, composição de 
100% de fibras naturais, cor branca, dimensões 

50cmx70m (lxc), registro junto a anvisa, conforme 
legislação vigente, embalagem com data de validade, 

lote, dados de identificação e procedência. 

VIPPLUS 8,65 1.903,00 

77 870 UN 

sabonete líquido perolado , fragancia erva doce, 
embalagem com 5 litros, para uso em saboneteira, para 

lavagem de mãos. original de fábrica,  embalagem 
lacrada, com registro na anvisa, validade e ficha 

técnica do fabricante, indicações de uso, lote, data de 
fabricação estampado no rótulo da embalagem. 
composição: tensoativo não iônico, glicerina, 

alcalinizante, conservante, corante, essência e água 

PREMISSE 10,90 9.483,00 
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

80 370 UN 
saco plástico para lixo, cor preta, pacote com 100 
unidades, no tamanho 39cmx52cm, micra 8, com 

capacidade para 20 litros 
CANPAVI 5,80 2.146,00 

96 220 UN 

vassoura ecológica:  cepa em plástico reciclado 
(polipropileno expandido) com capa = 218 mm comp.x 

40 mm larg. . número de tufos: 78 com 4 fileiras = 
1716 fios cerdas. fio liso- pet-poli(etileno tereftalato)   

com12,5 cm altura 1,2 mm espessura. cabo 1,30 
comp.x 23 mm diam. (madeira de reflorestamento 

plastificado) ponteira plástica 

NOVA 
ATITUDE 43,80 9.636,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 400/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
Valor Homologado: R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: W.G. JUNIOR - FERRAGENS. 
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$ 

15 300 UN bota de borracha, cor branca, cano longo - 
numeração do 36 ao 42 CARTOM 23,00 

 6.900,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 401/2016 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 194/2016, 
homologado em 07/10/2016. 
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Valor Homologado: R$ 24.986,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta 
e seis reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de limpeza e 
materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.  
Empresa: EDSON PINHEIRO SOARES - 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$ 

21 980 Gl 

desinfetante concentrado, uso geral, galão com 5 
litros, com ação bactericida, diluição mínima com 

ação bactericida 1 litro do produto para 20 litros de 
agua, para limpeza em geral 1 litro do produto para 
50 litros de agua, diversas fragrâncias menos a de 

eucalipto, registro junto a anvisa, conforme 
legislação vigente, químico responsável, data de 

fabricação e validade, lote, composição e 
informações do fabricante estampada na embalagem. 

BELA 
QUIMICA 7,45 7.301,00 

56 520 Cx. 

papel toalha de primeira qualidade, interfolhado para 
toalheiro, com 2 dobras, 100% celulose, caixa com 

4.800 ou 5.000 folhas, tamanho de 23x20cm, 
classificação do produto conforme normas da abnt 

nbr 15464-7:2007, acondicionado em caixa de papel 
resistente a transporte e armazenamento. 

REMAPEL 22,15 11.518,00 

64 1.050 UN 

vassoura, cerdas em nylon, base retangular em 
madeira largura 250 mm, cabo em madeira 

comprimento 1100 mm, variação dimensional de +/- 
5%, com ponteira plástica rosqueável. 

JOY 3,55 3.727,50 

68 205 UN 
rodo para piso, com base em ferro, com espuma, 
medindo 30cm, com cabo em aço galvanizado ou 

aluminio, comprimento 1500mm 
MEGA 11,90 2.439,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de outubro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 

Div. de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 180/2017-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 protocolado sob nº 3019, de 06/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MARIA APARECIDA DO 
NASCIMENTO MARTIN, 03 (três) meses de licença especial, referente ao qu-
inquênio de 01/03/2007 a 28/02/2012, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, 
de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 199/2017-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 protocolado sob nº 2951, de 03/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal VIVIANI CRISTINA VI-
LHA OLIVEIRA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 02/08/2008 a 01/08/2013, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 200/2017-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 protocolado sob nº 3170, de 08/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MARCIA GOMES DOS 
SANTOS ROMA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 01/02/2006 a 31/01/2011, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 

com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 201/2017-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 protocolado sob nº 3052, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal EDLAINE SANTIA-
GO BERTO, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 
02/05/2011 a 01/05/2016, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.  
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 202/2017-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 protocolado sob nº 3046, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal EMANUELA RODRI-
GUES DE AMORIM, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 01/02/2005 a 31/01/2010, com admissão em 01/02/2005, no período de 
03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.  
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 203/2017-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 protocolado sob nº 3046, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal EMANUELA RODRI-
GUES DE AMORIN, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 01/02/2007 a 31/01/2012, com admissão em 01/02/2007, no período de 
03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.  
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 204/2017-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 protocolado sob nº 3044, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal FABIANA CRISTINA 
NERY CAVALARI, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 09/06/2003 a 08/06/2008, com admissão em 09/06/2003, no período de 
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03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 205/2017-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 protocolado sob nº 3064, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MARIA DORACI 
CALLEGARI ZANCO, 03 (três) meses de licença especial, referente ao qu-
inquênio de 01/02/2007 a 31/01/2012, com admissão em 01/02/2007, no perío-
do de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 
1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, 
de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 206/2017-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 protocolado sob nº 3186, de 08/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal LORRAINE DE REZEN-
DE RAIMUNDINI DOS SANTOS, 03 (três) meses de licença especial, referen-
te ao quinquênio de 18/04/2011 a 17/04/2016, com admissão em 18/04/2011, no 
período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 
1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, 
de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 208/2017-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 protocolado sob nº 2934, de 03/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SILVIA APARECIDA 
TURETTA SILVA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquê-
nio de 07/02/2004 a 06/02/2009, com admissão em 07/02/1994, no período de 
03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 209/2017-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 protocolado sob nº 3193, de 08/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MARIA ELIANE DE 

SOUZA BERGAMASCO, 03 (três) meses de licença especial, referente ao qu-
inquênio de 28/07/2007 a 27/07/2012, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, 
de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 210/2017-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 protocolado sob nº 3065, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MARLEY ALBANES 
DE FREITAS, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 
06/02/2006 a 05/02/2011, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 211/2017-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 protocolado sob nº 3041, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ELISABETE ROSSET-
TO, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 01/03/2007 
a 28/02/2012, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo 
n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 212/2017-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 protocolado sob nº 3169, de 08/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MICHELE BESSANI, 
03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 01/02/2007 a 
31/01/2012, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 
145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 213/2017-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 protocolado sob nº 3314, de 10/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal MADALENA ANDRI-
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OLLI FRANZOIA, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 01/03/2012 a 28/02/2017, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 214/2017-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 protocolado sob nº 3190, de 08/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal VILMA ETTORE, 03 (três) 
meses de licença especial, referente ao quinquênio de 01/02/2006 a 31/01/2011, 
com admissão em 01/02/2006, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acor-
do com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 215/2017-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 protocolado sob nº 4632, de 31/03/2017, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora pública municipal JULIANE 
FRANÇA AGUILLAR, do cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRA, da 
Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de Abril 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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 216/2017-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 protocolado sob nº 2967, de 06/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal ROSILENE FERREIRA 
RODRIGUES, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 
13/02/2012 a 12/02/2017, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 217/2017-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 protocolado sob nº 2978, de 06/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal CRISTIANE CAVALARI 
AUERBACH, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 
02/02/2009 a 01/02/2014, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 

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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 218/2017-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 protocolado sob nº 3034, de 07/03/2017, 
e Instrução Normativa nº 02/2017 de 16 de março de 2017, da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SUZANA MENEGHIN 
NUNES, 03 (três) meses de licença especial, referente ao quinquênio de 
12/03/2012 a 11/03/2017, no período de 03/04/2017 a 01/07/2017, de acordo 
com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012. 
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 31 de Março de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 219/2017-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 protocolado sob nº 4364, de 27/03/2017, 
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, a servidora pública municipal SILVIA REGINA POLI-
ZEL MICARELLI MANGABEIRA 03 (três) meses de licença especial, refe-
rente ao quinquênio de 16/11/2011 a 15/11/2016, no período de 03/04/2017 a 
01/07/2017, de acordo com o Artigo n.º 145 da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3.801/2012, de 20/03/2012.
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 03 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 220/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei 
RESOLVE:
Art. 1º - INTERROMPER, a cedência da servidora pública municipal MARU-
CE KARLA BESSANI SALKYS, ocupante do cargo efetivo de AGENTE FIS-
CAL, ao Ministério Público do Estado do Paraná, a partir de 31/03/2017.
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 03 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 225/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e
Considerando o Memorando nº 056/2017, da Secretaria Municipal de Saúde, 
de 22/03/2017, 
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal, JOSELAYNE DOMIN-
GOS DOS SANTOS, da função gratificada de SUPERVISÃO DE SUPORTE 
TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OUVIDORIA DA SAÚDE MUNICI-
PAL, a partir de 31 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 04 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 226/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e
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Considerando o Memorando nº 056/2017, da Secretaria Municipal de Saúde, 
de 22/03/2017, 
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, a servidora pública municipal ROSILENE RODRIGU-
ES para desempenhar a função gratificada de SUPERVISÃO DE SUPORTE 
TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA OUVIDORIA DA SAÚDE MUNICI-
PAL, da Secretaria Municipal de Saúde, percebendo gratificação adicional tem-
porária FGS-1, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 2º, da Lei Municipal nº 
4.353/14, a partir de 01 de abril 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 04 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PORTARIA Nº 227/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e
Considerando o Memorando nº 056/2017, da Secretaria Municipal de Saúde, 
de 22/03/2017, 
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, a servidora pública municipal, JOSELAYNE DOMIN-
GOS DOS SANTOS, para desempenhar a função gratificada de SUPERVISÃO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, da Secretaria Municipal de Saúde, percebendo 
gratificação adicional temporária prevista no Artigo 7º, da Lei Municipal nº 
2.824/07, a partir de 01 de abril 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 04 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

EXTRATO DO 1º. TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 09/2016 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2016

CONTRATANTE: CAPSECI – Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ser-
vidores Públicos do Município de Cianorte, CNPJ/MF n° 80.909.245/0001-75.
CONTRATADA: CALEGARI, CAVICHIONI & BIAZZOLI LTDA – EPP, 
CNPJ sob nº 07.591.939/0001-17, localizada na Rua Piratininga, nº 601 B - Cen-
tro - Cianorte/PR, CEP 87.200-256.
OBJETO: Serviço de manutenção de informática e seus periféricos (instalação 
e reparos de softwares, manutenção de hardware, redes, internet, impressoras e 
derivados).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, c/c art. 57, II, da Lei Fe-
deral nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.04.122.0003.2001 – Manutenção da 
Superintendência da Capseci/Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / 
Manutenção de software - 3.3.90.39.08.00 - Fonte 001 – Despesa 43.
VALOR: Até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) anual.
VIGÊNCIA: 04/04/2017 à 03/04/2018
DATA: 30/03/2017

GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 06/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2017

CONTRATANTE: CAPSECI – Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ser-
vidores Públicos do Município de Cianorte
CNPJ 80.909.245/0001-75.
CONTRATADA: Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
CNPJ 11.340.009/0001-68
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria de investimentos.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas posteriores alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.04.122.0003.2001 – Manutenção da 
Superintendência da Capseci/Serviços de Consultoria/Assessoria e Consultoria 
Técnica ou Jurídica – Pessoa Jurídica – 3.3.90.35.01.02. Fonte 001. Reduzido 33
VALOR: R$ 5.196,00 (cinco mil, cento e noventa e seis reais) anual.
VIGÊNCIA: 03/04/2017 a 02/04/2018
DATA: 30/03/2017

GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA
SUPERINTENDENTE

CAPSECI
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