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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº. 249/2014

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando as disposições da Lei Municipal nº. 2.748/2006, de 10
de outubro de 2006;
Considerando o parecer da Secretaria de Desenvolvimento Municipal
contido no Memorando Interno nº 388/2014,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aprovado o loteamento oriundo do parcelamento do solo
do Lote de Terras nº. D-69 da Gleba Patrimônio Cianorte, Município de Cianorte,
com área total de 72.600 metros quadrados, pertencentes a LUIZ CAMARGO
NASCIMENTO, com a denominação de “Residencial Sena”.
Art. 2º. As obras e serviços de infra-estrutura, abaixo especificadas,
serão executados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data
da publicação deste Decreto no órgão oficial do Município.
I – abertura de vias;
II – topografia;
III – rede de água potável;
IV – rede de energia elétrica com iluminação pública;
V – galeria de águas pluviais com boca de lobo com grades;
VI – meio-fio com sarjeta e pavimentação asfáltica;
VII – pista de caminhada com cercamento da área verde;
VIII – arborização urbana com plantio de grama no canteiro central;
IX – sinalização viária.
Parágrafo único. As obras e serviços de infraestrutura deverão ser
executados em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado pela
Secretaria de Desenvolvimento Municipal.
Art. 3º. Para garantia da execução das obras e serviços de
infraestrutura constante do cronograma físico-financeiro, ficam caucionados os
seguintes lotes de terras integrantes do loteamento aprovado por este Decreto:
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Art. 3º. Para garantia da execução das obras e serviços de 

infraestrutura constante do cronograma físico-financeiro, ficam caucionados os 
seguintes lotes de terras integrantes do loteamento aprovado por este Decreto: 

 
Lote Quadra nº Área (m²) Valor (R$) 
01 03 531,20 73.836,80 
02 03 365,20 50.762,80 
03 03 464,80 64.607,20 
04 03 434,26 60.362,14 
01 04 510,87 71.010,93 
02 04 457,50 63.592,50 
03 04 457,50 63.592,50 
04 04 457,50 63.592,50 
05 04 457,50 63.592,50 
06 04 366,00 50.874,00 
07 04 510,87 71.010,93 
03 05 457,50 63.592,50 
04 05 457,50 63.592,50 
03 06 457,50 63.592,50 
04 06 381,06 52.967,34 
05 06 422,88 58.780,32 

Total 16 lotes 7.189,64 m² R$ 999.359,96 
 
 
Art. 4º. A Secretaria de Desenvolvimento Municipal será o órgão 

responsável pela fiscalização das obras e serviços de infraestrutura do loteamento. 
§1º. Os lotes de terras caucionados, constantes do artigo anterior, não 

poderão ser alienados enquanto não forem liberados de caução. 
§2º. A liberação dos lotes de terras caucionados ocorrerá em 

conformidade com o término das obras e serviços de infraestrutura, mediante 
requerimento do loteador e parecer da Secretaria de Desenvolvimento Municipal. 

 
Art. 5º. No ato do registro do loteamento, o loteador transferirá ao 

Município, mediante escritura pública e sem quaisquer ônus ou encargos o 
domínio das áreas públicas. 

 
Art. 6º. A classificação para o uso e ocupação do solo no loteamento 

aprovado por este Decreto, será: ZCS 4 (Zona de Comércio e Serviços Quatro) para 
a Avenida Ilha do Mel; ZCS 5 (Zona de Comércio e Serviços Cinco) para a Rua 
Agostinho Ribeiro de Lima e ZRE 2 (Zona Residencial Dois) para as demais vias. 

 
Art. 7º. Os órgãos públicos municipais, estaduais e federais terão 

acesso livre ao loteamento sempre que houver necessidade. 
 
Art. 8º. É vedada, antes do registro deste loteamento junto ao Cartório 

de Registro de Imóvel competente, a venda, promessa de venda, reserva de lotes 
de terras ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender 
lote de terras integrante do projeto aprovado, bem com praticar os atos constantes 
nos incisos I, II e III do artigo 50 da Lei Federal nº. 6.766, de 19 de dezembro de 
1979. 

 
Art. 9º. Para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano, o loteamento será classificado no Setor de Cálculo 06 (seis) e Fator de 
Localização 210 (duzentos e dez) nos lotes de frente para Avenida e no Setor de 
Cálculo 07 (sete) e Fator de Localização 180 (cento e oitenta) nos lotes de frente 
para Rua. 

 
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 11 de Novembro de 

2014. 
 
 
 
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO 

 
 
 
Republicado por incorreção 
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Art. 4º. A Secretaria de Desenvolvimento Municipal será o órgão
responsável pela fiscalização das obras e serviços de infraestrutura do loteamento.
§1º. Os lotes de terras caucionados, constantes do artigo anterior, não
poderão ser alienados enquanto não forem liberados de caução.
§2º. A liberação dos lotes de terras caucionados ocorrerá em
conformidade com o término das obras e serviços de infraestrutura, mediante
requerimento do loteador e parecer da Secretaria de Desenvolvimento Municipal.
Art. 5º. No ato do registro do loteamento, o loteador transferirá ao
Município, mediante escritura pública e sem quaisquer ônus ou encargos o
domínio das áreas públicas.
Art. 6º. A classificação para o uso e ocupação do solo no loteamento
aprovado por este Decreto, será: ZCS 4 (Zona de Comércio e Serviços Quatro) para
a Avenida Ilha do Mel; ZCS 5 (Zona de Comércio e Serviços Cinco) para a Rua
Agostinho Ribeiro de Lima e ZRE 2 (Zona Residencial Dois) para as demais vias.
Art. 7º. Os órgãos públicos municipais, estaduais e federais terão
acesso livre ao loteamento sempre que houver necessidade.
Art. 8º. É vedada, antes do registro deste loteamento junto ao Cartório
de Registro de Imóvel competente, a venda, promessa de venda, reserva de lotes
de terras ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender
lote de terras integrante do projeto aprovado, bem com praticar os atos constantes
nos incisos I, II e III do artigo 50 da Lei Federal nº. 6.766, de 19 de dezembro de
1979.
Art. 9º. Para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano, o loteamento será classificado no Setor de Cálculo 06 (seis) e Fator de
Localização 210 (duzentos e dez) nos lotes de frente para Avenida e no Setor de
Cálculo 07 (sete) e Fator de Localização 180 (cento e oitenta) nos lotes de frente
para Rua.
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 11 de Novembro de
2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Republicado por incorreção

Secretaria de Administração

Div. de Licitação
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 186/2014
Reabertura de Prazos

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 27 de Novembro de 2014, 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 guindaste hidráulico para 
acoplar em caminhão.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Novembro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 320/2014

Prorrogação de Prazos
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 27 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de peças 
e prestação de serviços mecânicos para os veículos da Secretaria de Bem Estar 
Social.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados 
e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. Informa-
ções adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Novembro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 321/2014

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar, e de acordo com a legislação em vigor, a SUS-
PENSÃO da reunião para recebimento e abertura de envelopes de documenta-
ção e propostas referente ao edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 
com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos 
que serão utilizados na manutenção do acervo público.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Novembro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 334/2014

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 27 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de lajotas 
e tijolos para manutenção da Secretaria de Serviços Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Novembro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 009/2014

Prorrogação de Prazos
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 04 de Dezembro de 2014, 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 realização de ensaios de ca-
racterização e resistência penetrométrica do subsolo, empregando método S.P.T. 
Valor Máximo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prazo para execução: 31 de dezem-
bro de 2014. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão 
ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expe-
diente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 
3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 13 de Novembro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 167/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 89/14, homologado em 12/05/2014.
Valor Homologado: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de corte de grama e 
serviço de limpeza de fossa e encanamento de caixa de passagem, para a Secre-
taria Municipal de Saúde, por um período de 12 meses
Empresa: L C Auerbach Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de maio de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 333/2014 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. 246/14, homologado em 
14/08/2014.
Valor Homologado: R$ 71.390,00 (setenta e um mil e trezentos e noventa reais).
Objeto: Contratação de serviços de ressolagem, duplagem e conserto de pneus 
de equipamentos rodoviários.
Empresa: Peabiru Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de agosto de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 334/2014 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. 246/14, homologado em 
14/08/2014.

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

1 300.000 

Serviço de corte de grama, retirada de 
detritos e folhagens das áreas verdes, 

transporte da grama cortada, 
folhagens e detritos para locais 

apropriados, em todas as unidades 
pertencentes à Secretaria Municipal 

de Saúde. (OBS: Quantidade em 
metros quadrados).  

R$ 0,28 84.000,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

2 35 
Serviço de ressolagem fria em 

pneus de medida 900x20. 375,00 13.125,00 Levorin 

3 25 
Serviço de ressolagem fria em 

pneus de medida 750x16. 245,00 6.125,00 Levorin 

8 12 
Serviço de ressolagem quente em 

pneus de medida 18.4.15x30. 1.360,00 16.320,00 Levorin 

9 12 
Serviço de ressolagem quente em 

pneus de medida 18.4.15/34 1.500,00 18.000,00 Levorin 

10 8 
Serviço de ressolagem quente em 

pneus de medida 19.5x24. 1.400,00 11.200,00 Levorin 

11 8 
Serviço de ressolagem quente em 

pneus 12.5/80x18. 660,00 5.280,00 Levorin 

14 4 
Serviço de ressolagem quente em 

pneus de medida 750x18. 240,00 960,00 Levorin 

15 4 
Conserto em pneus de medida 

1.300x24 95,00 380,00 Levorin 
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Valor Homologado: R$ 195.940,00 (cento e noventa e cinco mil e novecentos 
e quarenta reais).
Objeto: Contratação de serviços de ressolagem, duplagem e conserto de pneus 
de equipamentos rodoviários.
Empresa: Alvorada Comércio de Recauchutagem de Pneus Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de agosto de 2014.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 991/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no Processo Administrativo de Estágio Probatório au-
tos nº 12/2012 e relatório conclusivo da Comissão de Avaliação Especial de De-
sempenho de Servidor em Estágio Probatório/Portaria nº 452/2009-SEC/ADM, 
c/c o parecer Jurídico nº 2.093, de 07/11/2014, 
 RESOLVE:
Art. 1º- DEMITIR, MARCEL CASTILHO LOCK, do cargo de provimento 
efetivo de Agente de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, a partir de 10 de 
novembro de 2014.  
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 12 de Novembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 992/2014-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 Memorando nº 152/2014 da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura de 12/11/2014, 
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a servidora municipal, CLAUDIA FERNANDES BAR-
ROS, da função gratificada de COORDENADORIA EDUCACIONAL E PE-
DAGÓGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS – 40 HO-
RAS, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 12 de novembro de 2014.
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 12 de Novembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 994/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º - REENQUADRAR, os servidores municipais abaixo relacionados, ocu-
pantes do cargo de provimento efetivo de FISCAL TRIBUTÁRIO, em razão do 
novo Grau inicial da carreira do respectivo cargo, conforme a Lei Municipal nº 

4.421/14, de 29/10/2014, a partir de 01 de Novembro de 2014. 
ANDERSON MOREIRA DE LIMA – G-75
ELIANE MOLONHA – G-75
KETILIN MIREILE ZAN – G-75
RODRIGO HENRIQUE BORGES – G-75
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Novembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 995/2014-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 da Lei Municipal nº 4.334/2014, art. 32-A,
  RESOLVE:
Art. 1º - REENQUADRAR, os servidores municipais abaixo relacionados, ocu-
pantes do cargo de provimento efetivo de ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO, 
sendo computadas as promoções por merecimento conquistadas pelos servido-
res, em razão do novo Grau inicial da carreira do respectivo cargo, conforme a 
Lei Municipal nº 4.421/2014, a partir de 01 de Novembro de 2014. 
GERALDO LUIZ DE MATOS – G - 65
VANTUIR DE CARVALHO – G - 61
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Novembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

1 110 
Serviço de ressolagem fria em 
pneus de medida 1.000x20. 392,00 43.120,00 Borr. 

unibor 

4 24 
Serviço de ressolagem quente em 

pneus de medida 1.300x24. 1.030,00 24.720,00 Borr. Ruzi 

5 20 
Serviço de duplagem em pneus de 

medida 1.300x24. 702,00 14.040,00 Borr. ruzi 

6 40 
Serviço de ressolagem quente em 

pneus de medida 17.5x25. 1.400,00 56.000,00 Borr. Ruzi 

7 40 
Serviço de duplagem em pneus de 

medida 17.5x25. 865,00 34.600,00 Borr. Ruzi 

12 12 
SERVIÇO DE RESSOLAGEM 

QUENTE EM PNEUS DE MEDIDA 
1.400X24. 

1.100,00 13.200,00 Borr. Ruzi 

13 12 
Serviço de duplagem quente em 

pneus de medida 1.400x24. 775,00 9.300,00 Borr. Ruzi 

16 4 
Conserto em pneus de medida 

1.400x24. 99,00 396,00 Borr. Ruzi 

17 6 
Conserto em pneus de medida 

17.5x25. 94,00 564,00 Borr. ruzi 

 

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial 
do Município de Cianorte

E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br 
Telefone: 44 3619-6244

Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil

Editado por

Div. de Recursos Humanos


