
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE 
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 1957 | Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021                                                                                          | Pág. 1

8' Ano IX | Edição eletrônica nº 1957 | Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

SUMÁRIO
ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................. 01
GABINETE.....................................................................01
Secretaria de Administração ................................................03
  Divisão de Licitação....................................................03
  Divisão de Recursos Humanos....................................04
Secretaria de Finanças.............................................04

 Divisão de Fiscalização..................................................04
ATOS DO PODER LEGISLATIVO.........................................05

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

 DECRETO Nº 34, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 68 da Lei Orgânica do 
Município;

Considerando as disposições da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil Brasileiro);

D  E  C  R  E  T  A

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis, 
valores e de serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos 
órgãos e pelas entidades da administração pública municipal direta e autárquica 
na espécie sem ônus ou encargo.

§ 1º. Os bens móveis ou os serviços relacionados com estudos, consultorias e 
tecnologias que intentem prover soluções e inovações ao governo e à sociedade, 
ainda que não disponíveis no mercado ou em fase de testes, e que promovam 
a melhoria da gestão pública poderão ser objeto da doação de que trata este 
Decreto.

§ 2º. A doação de bens móveis ou de serviços que envolvam a utilização de 
sistemas ou de soluções de tecnologia da informação e comunicação observará 
as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Segurança da Informação, de 
que trata o Decreto Federal nº 9.637, de 26 de dezembro de 2018, com vistas a 
assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade 
da informação no nível nacional.

Art. 2º. As doações de bens móveis e de serviços têm por finalidade o interesse 
público e buscarão, sempre que possível, a ampliação da relação com startups 
e o exercício do empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, 
observados os princípios que regem a administração pública.

Art. 3º. É vedado o recebimento de doações de serviços que possam comprometer 
ou colocar em risco a gestão e o resultado das atividades finalísticas dos órgãos e 
das entidades da administração pública municipal direta e autárquica.

Art. 4º. As normas estabelecidas neste Decreto para doações de bens móveis e 
de serviços não se aplicam às doações realizadas pelos órgãos ou pelas entidades 
da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios.

Art. 5º. Para fins do disposto neste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

I – pessoa física – qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira;   

II – pessoa jurídica – qualquer pessoa jurídica de direito privado, nacional ou 
estrangeira; e  

III – ônus ou encargo – obrigação condicional imposta pelo doador ao donatário, 
que determina restrição ao bem móvel ou ao serviço transferido ou que imponha 
obrigação de fazer ou não fazer, em favor do doador, do donatário, de terceiros ou 
do interesse público, vedada a obrigação em termos de contrapartida financeira.

CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS

Art. 6º. Toda e qualquer doação de bens móveis, valores pecuniários e de 
serviços de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado a órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal será precedida 
de processo administrativo que contenha os seguintes documentos:

I – identificação e endereço completos do doador;

II – justificativa da doação;

III – descrição completa dos bens móveis, valores e serviços que se pretende 
doar;

IV – comprovação, pelo doador, da propriedade dos bens móveis ou valores que 
se pretende doar, nos termos da legislação vigente, e de que o bem está sendo 
doado a título irrevogável, para ser incorporado ao patrimônio do Município, 
sem quaisquer ônus presentes ou futuros;
 
V – demonstração da regularidade dos bens móveis que se pretende doar perante 
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

VI – indicação do beneficiário específico, órgão ou entidade, do bem ou valor 
doado;

VII – termo de doação;
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VIII – comprovação da efetiva incorporação dos bens ou valores doados ao 
patrimônio do Município, nos termos da legislação vigente;

IX – comprovação, pelo órgão ou entidade beneficiária, da destinação dos bens 
ou dos valores pecuniários doados.

§ 1º. No âmbito da Administração Direta, os processos de doação de bens móveis 
e serviços serão instaurados na Secretaria Municipal de Administração, devendo 
os processos de doação de valores pecuniários ser instaurados na Secretaria 
Municipal de Finanças.

§ 2º. Os processos de doação de bens móveis, valores pecuniários e de serviços 
de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado a entidades da Administração 
Indireta serão instaurados na própria entidade beneficiária da doação.

§ 3º. O extrato do termo de doação deverá ser publicados no Órgão Oficial do 
Município em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura.

§ 4º. Em se tratando de bens móveis, na ausência da nota fiscal, deverá ser 
emitida, pelo doador, declaração onde constem a origem, a descrição detalhada, 
a quantidade, o estado em que se encontra e o valor estimado do bem ou dos 
bens doados.

§ 5º. Em se tratando de doação realizada por pessoa jurídica, deverão constar 
dos autos do processo a sua identificação e de seu representante legal, com 
comprovação de poderes específicos a ele atribuídos para a efetivação da doação.

Art. 7º. O termo de doação deverá, sob pena de nulidade, ser assinado 
pelo doador, pelo Secretário Municipal da Administração, quando se 
tratar de doação de bens móveis e serviços, pela Secretária Municipal de 
Finanças, quando se tratar de doação de valores pecuniários, e pelo titular da 
Secretaria Municipal beneficiária.

Parágrafo único. Em se tratando de doação a entidade da Administração 
Indireta do Município, o termo deverá, sob pena de nulidade, ser assinado pelo 
doador e pelo titular da entidade beneficiária.

Art. 8º. Não será admitida doação verbal ou sem atendimento ao disposto neste 
Decreto.

Art. 9º. A doação de valores pecuniários somente poderá ocorrer por meio de 
depósito em conta bancária a ser disponibilizada pela Secretaria Municipal de 
Finanças ou pela entidade da Administração Indireta, conforme o caso.

CAPÍTULO III
VEDAÇÕES

Art. 10. Fica vedado o recebimento de doações nas seguintes hipóteses:

I – quando o doador for pessoa física condenada por ato de improbidade 
administrativa ou por crime contra a administração pública;

II – quando o doador for pessoa jurídica:

a) declarada inidônea;

b) suspensa ou impedida de contratar com a administração pública municipal; 
ou

c) que tenha:

1. sócio majoritário condenado por ato de improbidade administrativa;

2. condenação pelo cometimento de ato de improbidade administrativa; ou

3. condenação definitiva pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira, nos termos do disposto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013;

III – quando a doação caracterizar conflito de interesses;

IV – quando a doação gerar obrigação futura de contratação para fornecimento 
de bens, insumos e peças de marca exclusiva ou de serviços por inexigibilidade 
de licitação;

V – quando a doação puder gerar despesas adicionais, presentes ou futuras, 
certas ou potenciais, tais como de responsabilidade subsidiária, recuperação de 

bens e outras, que venham a torná-las antieconômicas;        

VI – quando o doador for pessoa jurídica e estiver em débito com Fisco 
Municipal; ou

VII – quando o ônus ou o encargo exigido for desproporcional ao bem ou 
ao serviço oferecido em doação, de modo a tornar a doação desvantajosa à 
administração pública.

Parágrafo único. Os impedimentos de que tratam o inciso I e os itens 1 e 2 
da alínea “c” do inciso II do caput serão aplicados à pessoa física ou jurídica 
independentemente do trânsito em julgado para produção de efeitos, desde 
que haja decisão judicial válida nesse sentido que não tenha sido suspensa ou 
cassada por outra.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 11. Realizada a doação fica vedada a utilização de bens móveis 
e dos serviços doados para fins publicitários, sendo, contudo, autorizada, após 
a entrega dos bens ou o início da prestação dos serviços objeto da doação a 
menção informativa da doação no sítio eletrônico do doador.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de fevereiro de 2021.

MARCO ANTONIO FRANZATO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 35, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece 
o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações 
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades 
ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 
termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;

Considerando o Decreto Municipal nº 145, de 23 de agosto de 2016, que 
regulamenta as normas gerais para as parcerias entre a administração pública do 
Município de Cianorte e organizações da sociedade civil;

Considerando os Credenciamentos Públicos nº 04/2018, 002/2019 e 01/2020;

Considerando o Decreto nº 14, de 29 de janeiro de 2021;

D   E   C   R   E   T   A

Art. 1º. As quantidades de vagas e os valores a serem repassados através de 
Termos de Colaboração para as entidades credenciadas aos “Serviços 02 – 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 59 anos, bem 
como da concessão de Benefício Eventual de Auxílio Natalidade”, contido no 
Credenciamento Público, pelo período de 6 (seis) meses, serão:

SERVIÇO Abrangência Quant.de 
Vagas

Valor
per capta Valor total

SERVIÇO 02 - Serviço 
de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
de 0 a 59 anos, bem como 
da concessão de Benefício 
Eventual de Auxílio 
Natalidade

Municipal

78  R$     
263,19

 R$ 
123.172,92

110 kits 
auxílio 

natalidade

R$      
399,00

 R$   
43.890,00

Art. 2º. As disposições contidas no art. 1º deste Decreto alteram as disposições 
contidas no Decreto nº 14, de 29 de janeiro de 2021, no tocante ao Serviço 02.
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Art. 3º. Este Decreto na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de fevereiro de 2021.

MARCO ANTONIO FRANZATO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 62/2021

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 no 
perímetro urbano no Município de Cianorte, para locação;

R E S O L V E

Art. 1º. Nomear Comissão para proceder à avaliação de imóvel urbano abaixo 
indicado, para a finalidade de locação para o funcionamento da Administração 
Distrital de Vidigal, em atendimento ao inciso X, do art. 24 da Lei Federal nº 
8.666/93.

Imóvel:
Avenida Gastão Vidigal, nº 10, Distrito de Vidigal

Art. 2º. A Comissão será composta pelos seguintes membros:

Pedro Silva de Sousa
José Maria Gomes
José Honório da Silva
Algacir Bortolato
Paulo Cesar Mori
Hugo Leonardo da Silva
 
Parágrafo único. A Comissão será presidida por Pedro Silva de Sousa, tendo 
como secretário José Maria Gomes.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de fevereiro de 2021.

MARCO ANTONIO FRANZATO
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 009/2021 – Processo 032/2021

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, torna público que Ratificou com o CONSÓRCIO 
INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.273.207/0001-28, para operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, 
através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população 
usuária do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme Termo de Convênio nº 
01/2020, com prazo de execução até 31/12/2021 e vigência até 31/01/2022, 
tendo valor estimado de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais); 
mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 
e suas posteriores alterações. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de Fevereiro de 2021.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 041/2021 – LCT-PMC

Republicado por Incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa VIAÇÃO REAL LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida América 494, CEP 87.200-001, na cidade 

de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.930.956/0001-17.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Inexigibilidade nº 08/2021.
OBJETO: Pagamento de subsídio de vale-transporte para o Programa Transporte 
Solidário – São Lourenço, conforme a Lei nº 4.863/2017 e o Decreto nº 20/2021.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 168.000,00 
(cento e sessenta e oito mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Fevereiro de 2021.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 056/2021 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa NEW COMPANY LICITAÇÕES EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Cambé, 90, Jardim São 
Rafael, CEP 86200000, na cidade de IBIPORÃ, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 32.387.337/0001-90.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 53/2020.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para as Secretarias em Geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 20.182,05 
(vinte mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de Fevereiro de 2021.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 008/2021

Processo 021/2021
Republicado por Incorreção

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, torna público que ratificou com a empresa VIAÇÃO REAL 
LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 77.930.956/0001-17, para Pagamento 
de subsídio de vale-transporte para o Programa Transporte Solidário – São 
Lourenço, conforme a Lei nº 4.863/2017 e o Decreto nº 20/2021; no valor 
estimado de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais); com prazo 
de execução e vigência até 31/12/2021, mediante INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de Fevereiro de 2021.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: Edital de Licitação nº 17/2020 – Modalidade Tomada de Preços
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – A revogação da Licitação modalidade Tomada de Preços nº 17/2020 – 
Processo 359/2020, de objeto a Contratação de empresa para construção do 
Salão Comunitário na Avenida José da Silveira, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 
8.666/93.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 18 de Fevereiro de 2021.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 10/2021

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de gênero 
alimentício (óleo) para o preparo da merenda escolar. Credenciamento até as 
8h30min do dia 09 de Março de 2021 através do site www.licitacoes.caixa.gov.
br; o recebimento das propostas até as 9h do dia 09 de Março de 2021; início da 
sessão às 9h do dia 09 de Março de 2021; oferecimento de lances a partir das 
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10h00min do dia 09 de Março de 2021. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores 
estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site 
http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 19 de 
Fevereiro de 2021.

Kelly Karolyne Ickert
Chefe da Divisão de Licitações

Div. de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 302/2021-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 68/2021, de 18/02/2021, da Secretaria Municipal 
de Saúde, 
 RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor público 
municipal EMERSON DOMINGOS PEREIRA, ocupante do cargo efetivo 
de TECNÓLOGO EM ENGENHARIA CIVIL, no período de 16/02/2021 a 
02/03/2021, devido à necessidade do Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de Fevereiro de 2021.

MARCO ANTONIO FRANZATO
PREFEITO 

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE 
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 1957 | Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021                                                                                          | Pág. 5

  
      PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 Divisão de Fiscalização 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR 

Fone/Fax: (44) 3619-6200 – (44) 3619-6300  - www.cianorte.pr.gov.br 
 

 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 016/2021 
PROPRIETÁRIO: ESPOLIO DE ALICIO BUENO DA SILVA 
LOCALIZAÇÃO: Z : 003  Q: 0056  D:0014 
 
 

  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE – ESTADO DO PARANÁ 
TERCEIRO TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
004/2020 FIRMADA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE E 
A EMPRESA I L N CARMINATI & CIA LTDA, ORIUNDO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 004/2020 – CMC.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do 
Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Santa Catarina nº 
621, inscrita no CNPJ/MF no 75.783.688/0001-22, neste ato representada pelo 
seu Presidente, Sr. WILSON LUIZ PERES PEDRÃO, em pleno exercício de 
seu mandato e funções, residente e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, 
portador da Cédula de Identidade RG n.º 884.983-6 SSP/PR, devidamente 
inscrito no CPF sob o n.º 523.464.129-53 e,

CONTRATADA: I L N CARMINATI & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob 24.932.589/0001-24, com sede na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, sito à Av. Maranhão, 91, neste ato representada 
por sua procuradora Sra. SONIA MARIA CARMINATI JACOMELI, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 6.174.315-4 /PR e do CPF nº 006.677.529.94, 
residente e domiciliada em Cianorte, PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por finalidade o reajuste 
de valor dos itens nº 01 e 02 da Ata de Registro de Preços nº 004/2020-CMC, 
para manter o equilíbrio econômico-financeiro da mesma.

CLÁUSULA SEGUNDA: O preço unitário que vigorará com reajuste, a partir 
do dia 12/02/2021 passará ser o seguinte: 

Item Especificações

Valor unitário
Reajustado em 
29/10/2020

Valor unitário
Reajustado em 
12/02/2021

01 Etanol R$ 3,14 R$ 3,49

02 Gasolina comum R$ 4,49 R$ 4,84

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as 
demais cláusulas da Ata de Registro de Preços ora aditada, ficando este Termo, 
fazendo parte integrante e complementar daquela, a fim de que juntos produzam 
um só efeito.

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 17 de 
fevereiro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
Wilson Luiz Peres Pedrão 

Contratante

Testemunha:
RG:

I L N CARMINATI & CIA LTDA
Sonia Maria Carminati Jacomeli 

Contratada

Testemunha:
RG:

**ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO **

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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