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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 348/2015

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 2015, 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 equipamentos de informática 
e equipamentos para análise de água.
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 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 22/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 04 de Dezembro de 2015, 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 obra visando a 
ampliação de rede coletora de esgotos sanitários em diversos bairros de Cianor-
te. Valor Máximo: R$ 651.384,79 (seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e 
oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Prazo para execução: 06 (seis) 
dias. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou 
através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvi-
das 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 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 425/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 292/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 1.779,00 (Um mil setecentos e setenta e nove reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de aparelhagem de som e divulgação de eventos com moto 
acoplada com som. 
Empresa: P.S. MIRAS – SOM - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 428/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 35.582,20 (Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois 
reais vinte centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 10 Divulgação de eventos com moto de som – preço hora R$ 30,00 R$ 300,00 

2 3 Serviços de locação de som com 4 caixas de 600 watts e 2 microfones pelo 
período de 4 horas. R$ 493,00 R$ 

1.479,00 
 
 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 2.000 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no mínimo 98,3% 
de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e 
de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de 
açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: 

saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 
liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, 

totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, 
transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 

30(trinta)kg. 

SUPER 
SUCAR 7,61 15.220,00 

4 200 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto amiláceo extraído 
do milho. preparado a partir de matérias primas sãs, limpas e isentas de 

matéria terrosa e parasitos. livre de fermentação, não podendo estar 
rançoso e com umidade máxima de 14,0%p/p. validade mínima de 12 
meses. embalagem: - primária: fardo de papel multifolhado, resistente, 
totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 01(um) 

quilo.-secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg. 

D’MILLE 7,55 1.510,00 

6 400 

pacotes de 700gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, 
acucar refinado, fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, 

aromatizante e acidulante acido citrico. contem gluten. 

LUAM 4,67 1.868,00 

15 500 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem secundária com 
12 unidades. sem conservantes:de acordo com as nta 02 e 32. duplos 

concentrados, preparado com frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
podendo conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de 
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 

33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

QUERO 4,83 2.415,00 

18 1.500 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo 
cores, isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no 

máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). validade mínima de 
06 meses. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, resistente, 

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

GRÃO 
REAL 3,92 5.880,00 

19 60 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, instantâneo 
composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. resolução - 
cnnpa nº 38, de 1977. embalagem com 250grs. 

D’MILLE 4,92 295,20 

20 800 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, enriquecido com 10 
vitaminas e minerais. pacote com peso liquido de 500gr. elaborado com 
graos de milho selecionados. ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de 
malte e mix vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, vitamina b2, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp, acido 
folico, biotina, ferro e zinco), contendo gluten. com prazo de validade 

minima de 06 meses. 

ALCA 
FOODS 4,42 3.536,00 

21 400 

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

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 6 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

ZANIN 1,13 452,00 

23 100 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, 
lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 7,87 787,00 

30 50 orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. CATEMAR 38,45 1.922,50 
31 150 polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. STIVAL 2,92 438,00 

32 150 

polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo limites 
físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade % p/p: máxima de 
14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas % p/p: máximo de 0,5,acidez 

expressa ml. naoh n/100g % ,p/p: máxima de 5,0. 

STIVAL 2,79 418,50 

38 700 sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg. POP 1,20 840,00 
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Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

3 2.000 

açúcar cristal: de acordo com as nta 02 e 52. contendo no mínimo 98,3% 
de sacarose. livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e 
de detritos animais e vegetais. aparência, cor e cheiro próprios do tipo de 
açúcar. sabor doce. validade mínima 12 meses. embalagem: - primária: 

saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso 
liquido de 05 (cinco)kg.secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, 

totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, 
transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 

30(trinta)kg. 

SUPER 
SUCAR 7,61 15.220,00 

4 200 

amido de milho: de acordo com as nta 02 e 37. produto amiláceo extraído 
do milho. preparado a partir de matérias primas sãs, limpas e isentas de 

matéria terrosa e parasitos. livre de fermentação, não podendo estar 
rançoso e com umidade máxima de 14,0%p/p. validade mínima de 12 
meses. embalagem: - primária: fardo de papel multifolhado, resistente, 
totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 01(um) 

quilo.-secundária: caixa de papel ondulado com 20 kg. 

D’MILLE 7,55 1.510,00 

6 400 

pacotes de 700gr de biscoito tipo pao de mel, tradicional. ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar invertido, 
acucar refinado, fermentos quimicos, bicarbonato de sodio e amonio, 

aromatizante e acidulante acido citrico. contem gluten. 

LUAM 4,67 1.868,00 

15 500 

sache de 1.020 kg cada de extrato de tomate: embalagem secundária com 
12 unidades. sem conservantes:de acordo com as nta 02 e 32. duplos 

concentrados, preparado com frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e 
sementes. isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. 
podendo conter adição de 01(um)% de açúcar e 05(cinco)% de cloreto de 
sódio. apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 

33%p/p. validade mínima de 12 meses. 

QUERO 4,83 2.415,00 

18 1.500 

feijão comum tipo 1: de acordo com as nta 02 e 14. classificado com tipo 
cores, isto é, constituído de grãos com a mesma coloração admitindo-se no 

máximo 05 (cinco)% de misturas de outras classes e até 10 (dez)% de 
mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, de 
parasitas, de detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, 

brotados, chochos, imaturos, manchados, chuvados, mofados, 
carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, 
produção da última safra. umidade máxima 12,0 (g). validade mínima de 
06 meses. embalagem: - primária: saco de polietileno atóxico, resistente, 

termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) kg 

GRÃO 
REAL 3,92 5.880,00 

19 60 

fermento químico tipo em pó - fermento biológico, seco, instantâneo 
composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato de 
mono-cálcio, hermeticamente fechada. com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar 

validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. resolução - 
cnnpa nº 38, de 1977. embalagem com 250grs. 

D’MILLE 4,92 295,20 

20 800 

flocos de milho com acucar, cereal matinal de milho, enriquecido com 10 
vitaminas e minerais. pacote com peso liquido de 500gr. elaborado com 
graos de milho selecionados. ingredientes: milho, acucar, sal, extrato de 
malte e mix vitaminico-mineral (vitamina a, vitamina b1, vitamina b2, 
vitamina b6, vitamina b12, vitamina c, vitamina d, vitamina pp, acido 
folico, biotina, ferro e zinco), contendo gluten. com prazo de validade 

minima de 06 meses. 

ALCA 
FOODS 4,42 3.536,00 

21 400 

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

enriquecido com ferro e acido folico. prazo de validade: minimo de 6 
meses. data de fabricacao maxima: 30 dias. 

ZANIN 1,13 452,00 

23 100 leite em pó integral, embalagem de 400 gr, ingredientes: leite integral, 
lectina (emulsificante), vitamina a e d. não contém glúten. CCGL 7,87 787,00 

30 50 orégano: pacote de 01 quilo.folhas frescas ou secas. CATEMAR 38,45 1.922,50 
31 150 polvilho doce: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. STIVAL 2,92 438,00 

32 150 

polvilho azedo: fécula de mandioca. pacote e 0,500 grs. contendo limites 
físico-químicos. para o polvilho azedo incluem:umidade % p/p: máxima de 
14,00,amido % p/p: mínimo de 80,00,cinzas % p/p: máximo de 0,5,acidez 

expressa ml. naoh n/100g % ,p/p: máxima de 5,0. 

STIVAL 2,79 418,50 

38 700 sal refinado, iodado, para consumo domestico. embalagem contendo 01 
kg. POP 1,20 840,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 430/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 12.720,00 (Doze mil setecentos e vinte reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA-
RES LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 431/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 7.692,00 (Sete mil seiscentos e noventa e dois reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 433/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

12 150 

fórmula para alergia a proteína do leite de vaca sem lactose lata de 
400g. fórmula infantil para lactentes e de seguimento para 

lactentes destinada à necessidades dietoterápicas específicas, 
hipoalergênica, à base de proteína 100% extensamente hidrolisada 

de soro do leite com tcm, (dha docosahexaenóico e ara - 
araquidônico) e nucleotídeos. isento de lactose, sacarose, frutose e 

glúten. apresenta baixa osmolaridade, ótima tolerabilidade e 
aceitação. 

PREGOMIN 
PEPTI/DANONE R$ 84,80 R$ 

12.720,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

34 200 quilos de polpa de fruta, acerola, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

35 200 quilos de polpa de fruta, uva, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 kg 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 

36 200 polpa de fruta sabor goiaba, concentrada, congelada e 
embalada em pacotes de 01 quilo. 

MAQUEA 
POLPAS R$ 12,82 R$ 

2.564,00 
 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 268/2015, homologado em 
09/11/2015.
Valor Homologado: R$ 183.870,00 (Cento e oitenta e três mil oitocentos e se-
tenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o 
preparo da alimentação escolar. 
Empresa: CENTER CARNES KARINA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 437/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 311/2015, homologado em 
10/11/2015.
Valor Homologado: R$ 2.062,50 (dois mil reais e sessenta e dois centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social
Empresa: Galeria dos Esportes- EIRELI- EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1048/2015-LCT-PMC

Republicado por incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa CIANORTE FARMACIA LTDA - EPP, ins-
crita no CNPJ sob nº 80.583.933/0003-50, com sede na cidade de Cianorte, Es-
tado do Paraná, na Rodovia PR 323, Km 220, salas AP 37-38, CEP 87.201-400.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Inexigibilidade nº 80/2015.
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos pela contratada a Preços da Tabela 
INDITEC – 15% de desconto.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Outubro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1150/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

41 5.000 

quilos de acem bovino moído passado duas vezes no processo de 
moagem; resfriado; máximo 5% de gordura, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios; embalada em saco plástico transparente de 
polietileno, atóxico; e suas condições deverão estar de acordo com a 

nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (ma 2244/97).  para a entrega o 
acem bovino moído deverá ser embalado em saco plástico 

transparente de polietileno de 2 kg, cada 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 69.400,00 

42 4.500 

quilos de acem bovino cortado em tiras; resfriado; e no máximo 5% de 
gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; para a entrega o 

acem bovino cortado deverá ser  embalado em saco plástico 
transparente de polietileno de 2 kg. cada, atóxico; e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e 

(ma 2244/97). 

FRIGODASKO 
S.I.P. 0028-F 13,88 62.460,00 

44 1.000 

kilos de carne de frango moída congelado: sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 10 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

COPACOL 
S.I.F. 516 11,39 11.390,00 

45 2.000 

kilos de filé de peito de frango congelado; sem osso. o produto deverá 
respeitar o limite de percentual de água estabelecido pelo ministério 

de agricultura. possuir registro nos órgãos de inspeção sanitária. 
transporte fechado refrigerado conforme legislação vigente. o produto 

deverá apresentar validade mínima de 6 meses no momento da 
entrega. para a entrega a embalagem secundária deverá ser em  caixa 

com 17 kilos e primária: 2kg aproximadamente 

VALESUL S.I.P. 
1672 11,13 22.260,00 

46 2.000 

quilos de linguiça toscana, acondicionada em sacos de polietileno de 
05 kg, devidamente fechados. carne e condimentos com aspecto 

normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, 
mantidas em temperatura de refrigeração adequada e suas condições 
deverão estar de acordo com a nta-05 (decreto 12486 de 20/1081978) 

VALESUL S.I.P. 
1672 9,18 18.360,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor unitário Valor Total 

2 250 

camiseta em pv (65% poliéster e 35% viscose), cor 
branca, gola redonda, manga curta, estampa 
frente e verso, tamanhos 16 a xgg, conforme 

pedido da secretaria. com estampa a combinar em 
10 cores. 

Galeria dos 
Esportes R$ 8,25 R$ 2.062,50 
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to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua José Venâncio, 461, CEP 
14.030-200 telefone (16) 3914-1539, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.383.275/0001-30.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 270/2015.
OBJETO: Aquisição de artigos de enxovais e vestuário, com recursos federais, 
para os CMEIs. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
4.000,00 (Quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1152/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS 
E MALHAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. 
Brasil, CEP 85.801-001, telefone (45) 3324-4044, na cidade de Cascavel, Esta-
do do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.862.666/0001-72.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 270/2015.
OBJETO: Aquisição de artigos de enxovais e vestuário, com recursos federais, 
para os CMEIs. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
32.735,00 (trinta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1153/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Avenida dos Estudantes, 2230, Jardim 
Boa Vista II, CEP 86200-000, telefone (43) 3158-1060, na cidade de Ibiporã, 
estado Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.108.407/0001-50.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.015,20 (Cinco mil quinze reais vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1156/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa HIRATA UNIFORMES E MATERIAIS ES-
PORTIVOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. 
Comendador Norberto Marcondes, 198, Centro, na cidade de Campo Mourão, 
estado do Paraná, CEP 87302-060, telefone (44) 3523-7175, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 13.280.907/0001-01.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 321/2015.
OBJETO: Aquisição de camisetas para o PROERD – Programa Educacional 
de Resistência as Drogas, para os 5º anos das escolas municipais de Cianorte. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
14.824,50 (Quatorze mil oitocentos e vinte e quatro reais cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1157/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa M MELO – CONSTRUTORA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Av. Argemiro Luiz Fontana, 467, Centro, 
na cidade de Matelândia, estado do Paraná, CEP 85887-000, telefone (45) 9945-
0510, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.602.522/0001-04.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Tomada de Preços nº 20/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra visando à recuperação 
da ponte sobre o rio Ribeirão São Januário. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
30.918,57 (Trinta mil novecentos e dezoito reais cinquenta e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1162/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SE-
GUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Rio 
Branco, 1489, Bairro Campos Elíseos, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, CEP 01205-995, telefone (11) 3366-3258, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
61.198.164/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 308/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação e serviço de seguro para os 
veículos do Gabinete.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.480,00 (Um mil quatrocentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1163/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa GENTE SEGURADORA S.A., pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, 450, Centro 
Histórico, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.020-
060, telefone (51) 3023-8888, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.180.605/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 308/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação e serviço de seguro para os 
veículos do Gabinete.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.260,00 (Um mil duzentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1165/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa H C FERREIRA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida Sabiá, 19.472, Parque Residencial Andrea, 
CEP: 87083-497, telefone (44) 3246-1203, na cidade de Maringá, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.866.695/0001-09.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 09/2015.
OBJETO: Aquisição de material de consumo, odontológico para Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
14.957,45 (Quatorze mil novecentos e cinquenta e sete reais quarenta e cinco 
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1166/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Neo Alves Martins 
274, CEP: 87.050-110, telefone (44) 3226-1426, na cidade de Maringá, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.027.088/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.026,00 (Seis mil vinte e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1167/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa W P DO BRASIL LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Avenida Amazonas nº 2.270, centro, CEP 86975-
000, telefone (44) 3233-6400, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 04.483.808/0001-28.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.336,20 (Um mil trezentos e trinta e seis reais vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1168/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS 
PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Manoel Garcia, 430, sobre loja, Casa Verde, CEP 02523-040, tele-
fone (11) 3951-1509, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 10.742.589/0001-57.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 260/2015.
OBJETO: Aquisição de cartuchos e toners para impressoras da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Meio Ambiente.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.321,50 (Um mil trezentos e vinte e um reais cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1171/2015-LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa A.D.DAMINELLI – ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Av. Heitor Alencar Furtado, 6.940 – Jardim Santos 
Dumont, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, CEP 87706-000, telefone 
(44) 3423-0984, inscrita no CNPJ sob nº 10.749.758/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 174/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na rede básica 
de saúde do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.265,00 (Um mil duzentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
44/2015, de 14 de maio de 2015, no uso de suas atribuições legais, publica o 
resultado do julgamento da fase de proposta de preço, concernente ao Edital 
de Licitação nº 19/2015, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: 
Contratação de empresa para execução de ampliação e reforma do Salão Comu-
nitário do Conjunto Habitacional Beatriz Guimarães.
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço das empresas participantes 
do certame:

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 apresen-
tar 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 13 de Novembro de 2015.

Ivonete de Jesus Costa
Presidente da Comissão

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 
268/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 400/2015, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo 
da alimentação escolar.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: SIDNEI APARE-
CIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP, como vencedora dos itens 01-02-05-
09-10-11-13-14-16-17-22-24-25-26-28-37-40-43-47-52-73 no valor total de R$ 
90.381,00 (Noventa mil trezentos e oitenta e um reais); D’MILLE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP como vence-
dora dos itens 03-04-06-15-18-19-20-21-23-30-31-32-38 no valor total de R$ 
35.582,20 (Trinta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais vinte centavos); 
DAD SUPERMERCADOS LTDA – EPP como vencedora dos itens 07-08-27-
29-33 no valor total de R$ 29.221,00 (Vinte e nove mil duzentos e vinte e um 
reais); PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA-
RES LTDA – ME como vencedora do item 12 no valor total de R$ 12.720,00 
(Doze mil setecentos e vinte reais); MAQUEA & MAQUEA LTDA – ME como 
vencedora dos itens 34-35-36 no valor total de R$ 7.692,00 (Sete mil seiscen-
tos e noventa e dois reais); LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
LATICÍNIOS LTDA – EPP como vencedora do item 39 no valor total de R$ 
62.300,00 (Sessenta e dois mil trezentos reais); CENTER CARNES KARINA 
LTDA – EPP como vencedora dos itens 41-42-44-45-46 no valor total de R$ 
183.870,00 (Cento e oitenta e três mil oitocentos e setenta reais); e, COMERCIO 
DE FRUTAS LARANJA DOCE LTDA – EPP como vencedora dos itens 48-49-
50-51-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-74-
75-76-77-78-79-80-81 no valor total de R$ 124.626,00 (Cento e vinte e quatro 
mil seiscentos e vinte e seis reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 

 
Empresa CNPJ Valor R$ 

CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 75.216.135/0001-98 R$ 145.801,24 
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que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
292/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 429/2015, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de aparelhagem de som e divulgação de eventos com moto acoplada 
com som.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa P.S. MIRAS – SOM - 
ME, como vencedora dos itens 01 e 02 no valor total de R$ 1.779,00 (Um mil 
setecentos e setenta e nove reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Novembro de 2015.

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 
311/2015, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 456, concernente ao: Re-
gistro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os eventos da Secretaria 
Municipal de Bem Estar Social. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: V.S. INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, como vencedora do item 01 no 
valor total de  R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) e Galeria dos Esportes- 
EIRELI- EPP, como vencedora dos item 02, no valor total de R$ 2.062,50 (dois 
mil reais e sessenta e dois centavos
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de novembro de 2015.

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 
308/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 453/2015, concernente a 
Contratação de empresa para prestação e serviço de seguro para os veículos do 
Gabinete. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS como vencedora do item 1 no valor 
total de R$ 1.480,00 (Um mil quatrocentos e oitenta reais); GENTE SEGURA-
DORA S.A. como vencedora do item 2  no valor total de R$ 1.260,00 (Um mil 
duzentos e sessenta reais); MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. como vence-
dora do item 3 no valor total de R$ 1.270,00 (Um mil duzentos e setenta reais).
 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Republicado por Incorreção
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
321/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 473/2015, concernente a 
Aquisição de camisetas para o PROERD – Programa Educacional de Resistên-
cia as Drogas, para os 5º anos das escolas municipais de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa HIRATA UNIFORMES 
E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME, como vencedora dos itens 01 ao 06 
no valor total de R$ 14.824,50 (Quatorze mil oitocentos e vinte e quatro reais 
cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
298/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRE-

SA GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI - EPP ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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:
GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
03.159.962/0001-86, com sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Rua 
Vitória, 338, Vila Esperança, CEP 87020-320, telefone (44) 3267-1738, por seu 
representante legal, o Sr. Sérgio Paulo Abujanra, portador da Cédula de Identi-
dade RG no 318.855-8/SSP-PR, inscrito no CPF sob o n° 424.085.559-49.
Cláusula Primeira:
Esse termo aditivo tem por objeto a redução do valor unitário, em comum acor-
do entre as partes, conforme demonstrados no quadro abaixo:

Cláusula Segunda:
Desta forma o valor da Ata de Registro de Preço passa de R$ 31.814,00 (Trinta 
e um mil oitocentos e quatorze reais) para R$ 26.359,00 (vinte e seis mil e tre-
zentos e cinquenta e nove reais).
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.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno                   Sérgio Paulo Abujanra
               Prefeito              GALERIA DOS ESPORTES – 
             EIRELI - EPP
               CONTRATANTE                                 CONTRATADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA R. M. Garcia e Cia 
Ltda Me,, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 13/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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:
R. M. Garcia e Cia Ltda Me, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Jose de Alencar 154, Jardim Panorama, CEP 87.113-150, na cidade de Saran-
di, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.696.723/0001-89, telefone (44) 3223-0311, 
neste ato representada pelo Sr. Rodolpho Martins Garcia, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 10.871.113-2 e do CPF nº 086.945.219-38, residente e domi-
ciliado em Sarandi.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência e execução até 31/01/2016.
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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, 05 de novembro de 2015.

          Claudemir Romero Bongiorno Rodolpho Martins Garcia
                              Prefeito     R. M. Garcia e Cia Ltda Me

  Contratante                                             Contratada

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1106/2015 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA GALERIA DOS 
ESPORTES – EIRELI - EPP, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
200/2015.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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:

 

 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário  
Registrado 

Novo valor 
unitário Valor Total  

5 500 

camiseta regata 100% poliéster, tecido dry 
fit na cor branca, com demais 

especificações conforme descrito no termo 
de referência 

GALERIA 
DOS 

ESPORTES 
R$ 33,91 

R$ 23,00 

R$ 11.500,00 
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GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Rua Vitória, 338, Vila Esperança, CEP 87020-320, telefone (44) 
3267-1738, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 03.159.962/0001-86, neste ato representada pelo Sr. Sérgio Paulo Abujanra, 
portador da Cédula de Identidade RG no 318.855-8/SSP-PR, inscrito no CPF 
sob o n° 424.085.559-49, residente e domiciliado em Maringá/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto a redução do quantitativo contratado, 
como demonstrado na tabela abaixo, ocasionando desta maneira a redução do 
valor do contrato.

Cláusula Segunda: 
Desta forma o contrato que inicialmente possuía o valor de R$ 16.955,00 (de-
zesseis mil e novecentos e cinquenta e cinco reais), passa a ter o valor de R$ 
11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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, 09 de novembro de 2015.

                 Claudemir Romero Bongiorno             Sérgio Paulo Abujanra
                        Prefeito Municipal                            Galeria Dos Esportes 
     – Eireli - Epp
                              Contratante                                           Contratada
                                                                                               

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
do CHAMAMENTO PUBLICO 001/2013 para credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, para 
futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) 
empresa(s):
- LOPES & DONATO LTDA – ME
Secretaria Municipal de Saúde, em 11 de Agosto de 2015.

Ana Paula Ribeiro Águila 
Presidente

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 754/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA OI S.A. ORIUNDO DA 
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 295/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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:
OI S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua do Lavradio 71, 
andar 2, CEP 20.230-070, na cidade de Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 76.535.764/0001-43, telefone (45) 3220-6009,  neste ato representada pelo 
Sr. Alex Pais Zennaro, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.490.362-6 e 
do CPF nº 084.008.807-81 e pelo Sr. Marco Aurelio da Matta Leal, portador da 
Carteira Profissional Nº 200237060-5 da CONFEA e do CPF nº 006.623.367-47.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência e execu-
ção por mais doze meses, com início em 04/11/2015 e término em 03/11/2016.
Cláusula Terceira:
Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 439.122,84 (quatrocentos e trinta e nove 
mil e cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), passando o contrato a 
ter o valor de R$ 919.614,68 (novecentos e dezenove mil e seiscentos e quatorze 
reais e sessenta e oito centavos).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária:
02010515300062006 – Apoio a Junta do Serviço Militar – 339039 fonte 0 (2399)
02010515300062007 – Apoio ao Tiro de Guerra 02/011 de Cianorte – 339039 
fonte 0 (2400)
06010412200032024 – Manutenção do Gabinete do Secretário de Administra-
ção – 339039 fonte 0 (2402)
06010412200042025 – Encargos Gerais do Município – 339039 fonte 0 (2405)
06030412200042033 – Manutenção da garagem municipal e suas dependências 
– 339039 fonte 0 (2406)
07060618200062043 – Apoio a execução dos serviços de bombeiros – 339039 

 

 

Ite
m 

Qtd
e Especificações Marca 

Valor 
Unitário  

Registrado 

Novo valor 
unitário Valor Total  

5 500 

camiseta regata 100% poliéster, 
tecido dry fit na cor branca, com 
demais especificações conforme 
descrito no termo de referência 

GALERIA 
DOS 

ESPORTES 
R$ 33,91 

R$ 23,00 
R$ 

11.500,00 

 
 

                                    

fonte 515 (2359)
11022712200042081 – Manutenção da Divisao de Esportes e Lazer  - 339039 
fonte 0 (2408)
14021854100202109 – Manutenção da Divisão de Meio Ambiente – 339039 
fonte 0 (2409)
14051854100202112 – Manutenção, fiscalização e preservação do Parque Cin-
turao Verde – 339039 fonte 0 (2412)
15031545200222115 – Administração conservação e outros serviços no cemité-
rio – 339039 fonte 0 (2413)
15031545200222119 – Administração Distrital – 339039 Fonte 0 (2414)
08011030300092046 – Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – 
339039 fonte 303 (2421)
08021030100072047 – Manutenção do Nucleo Integrado de Saude – 339039 
fonte 303 (2420)
08021030100072048 – Manutenção dos Postos de Saude do Municipio – 
339039 fonte 303 (2418)
08021030100072048 - Manutenção dos Postos de Saude do Municipio – 339039 
fonte 495 (3881)
08031030200072050 – Manutenção do Pronto Atendimento – 339039 fonte 303 
(2422)
08041030500072053 – Manutenção da vigilância epidemiológica – 339039 fon-
te 303 (2419)
09021236100102060 – Manutenção das escolas municipais – 339039 fonte 102 
(2401)
09021236100102061 – Manutenção das escolas municipais – 339039 fonte 103 
(2403)
09021236100102061 – Manutenção das escolas municipais – 339039 fonte 104 
(2404)
09031236500112065 – Manutenção dos centros de educação infantil – 339039 
fonte 102 (2407)
09031236500112066 – Manutenção dos centros de educação infantil – 339039 
fonte 103 (2410)
09031236500112066 – Manutenção dos centros de educação infantil – 339039 
fonte 104 (2411)
09011236400142058 – Manutenção da extensão universitária da FUEM Cianor-
te – 339039 fonte 0 (2485)
09061339200152071 – Atividades culturais – 339039 fonte 0 (2486)
13030824400192093 – Manutenção do Centro Social Urbano 339039 fonte 0 
(2391)
13030824400192094 – Manutenção da Estação do Oficio 339039 fonte 0 (2392)
13050824300196096 – Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 339039 fonte 0 (2393)
13050824300196097 – Manutenção das Ações Relativas aos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 339039 fonte 0 (2394)
13060824400192105 – Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento Social 
339039 fonte 0 (2395)
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato 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, 27 de outubro de 2015.
 Alex Pais Zennaro  Claudemir Romero Bongiorno
        OI S.A.   Prefeito Municipal
    Contratada   Contratante

 Marco Aurelio da Matta Leal
 OI S.A.

                    Contratada

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 Lici-
tação nº 20/2015, modalidade Tomada de Preço, Processo 447/2015, concernen-
te a Contratação de empresa para execução de obra visando à recuperação da 
ponte sobre o rio Ribeirão São Januário.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa M MELO – CONS-
TRUTORA - ME, como vencedora do lote único no valor de R$ 30.918,57 
(Trinta mil novecentos e dezoito reais cinquenta e sete centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
 Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1172/2015-LCT-PMC

PARTES:
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MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa FELIX ENGENHARIA ELETRICA LTDA 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Brasil, 800, Zona 08, 
CEP 87050-465, telefone (44) 3222-1250, na cidade de Maringá, Estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.612.074/0001-90.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Concorrência Pública nº 07/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos complementares 
como projeto estrutural (concreto armado e estrutura metálica), projeto elétrico, 
telefônico, SPDA (sistema de proteção contra descarga elétrica), lógica, projeto 
hidrossanitário e projeto de prevenção contra incêndio.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.723,10 (Sete mil setecentos e vinte e três reais dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1174/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Industrial, 1441, Par-
que Industrial I, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP 87.507-020, 
telefone (44) 3639-2610, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.927.935/0001/02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 300/2015.
OBJETO: Aquisição de tambor de emulsão asfáltica e massa asfáltica confeccio-
nada frio a denso (PMFD).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
39.380,00 (Trinta e nove mil trezentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1181/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa SPAGOLLA & B. SILVA LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323, Km 70, CEP 87.200-000, 
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-6059, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.548.849/0001-55.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 360/2014.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes às Secreta-
rias do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.213,00 (Dois mil duzentos e treze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 607/2015-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e
À vista do contido no processo protocolado sob nº 12.906, de 15 de setembro 
de 2015,
 RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal, NELSON ANTAL, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS, APO-
SENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
totalizando o valor mensal de R$ 1.787,72 (hum mil, setecentos e oitenta e sete 

reais e setenta e dois centavos), e o valor anual de R$ 21.452,64 (vinte e um mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), a partir de 
01 de Novembro de 2015.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional Nº. 41 de 19/12/2003, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de Outubro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 608/2015-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 13.429, de 24 de 
setembro de 2015,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, NARA LUCIA 
GOMES SANDY, ocupante do cargo de provimento efetivo de DENTISTA, 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos inte-
grais, totalizando o valor mensal de R$ 5.340,07 (cinco mil, trezentos e quarenta 
reais e sete centavos), e o valor anual de R$ 64.080,84 (sessenta e quatro mil e 
oitenta reais e oitenta e quatro centavos), a partir de 01 de Novembro de 2015.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional Nº. 41 de 19/12/2003, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de Outubro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 609/2015-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 13.560, de 28 de 
setembro de 2015,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal, PAULO SER-
GIO GAVIOLI, ocupante do cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, totalizando o valor mensal de R$ 
3.082,89 (três mil e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), e o valor anual 
de R$ 36.994,68 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta 
e oito centavos), a partir de 01 de Novembro de 2015.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional Nº. 41 de 19/12/2003, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de Outubro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 610/2015-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e
À vista do contido no processo protocolado sob nº 12.918, de 15 de setembro 

CAPSECI

 
Item Qtde Especificações Valor Unitário  Valor Total  

01 2.618 elaboração de projeto elétrico, telefônico spda, lógica (m²)  R$ 2,95 R$ 7.723,10 
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de 2015,
 RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, VERA LUCIA VIEIRA, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos inte-
grais, totalizando o valor mensal de R$ 2.645,19 (dois mil, seiscentos e quarenta 
e cinco reais e dezenove centavos), e o valor anual de R$ 31.742,28 (trinta e um 
mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), a partir de 01 de 
Novembro de 2015.
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 6º da 
Emenda Constitucional Nº. 41 de 19/12/2003, e com o reajuste de seus proven-
tos de acordo com Art. 7º da EC Nº. 41/03, ou seja, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em ativida-
de.
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 29 de Outubro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO 

EXTRATO DO 2º. TERMO ADITIVO
INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2013

CONTRATANTE:   Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores 
  Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI
CNPJ:  80.909.245/0001-75
CONTRATADO: Copel Distribuição S/A
CNPJ:  04.368.898/0001-06
OBJETO:  Fornecimento de energia elétrica
VALOR DO ADITIVO:R$ 11.028,04 (onze mil e vinte e oito reais e 
  quatro centavos)
ADITIVO DE PRAZO:01/10/2015 a 30/09/2016
ASSINATURA DO ADITIVO:30/09/2015

DIEGO FACIROLI FERREIRA
SUPERINTENDENTE

PORTARIA/CAPSECI Nº 011/2015
  O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná e 
o Superintendente da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públi-
cos do Município de Cianorte – CAPSECI, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 25 de setembro de 
2011, de acordo com o Edital n.º 01/2011, de 10 de agosto de 2011,
R E S O L V E M:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, JULIANO MILANI DA COSTA, tendo 
em vista sua aprovação em concurso público, para exercer o cargo de provimen-
to efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, do grupo ocupacional técnico 
da CAPSECI, constante da Lei Municipal nº 2.186/01 de 18/10/2001, do plano 
de cargos, carreira e vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cia-
norte, no regime estatutário da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurí-
dico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte e da Lei nº 
1.344/91, percebendo vencimento atribuído ao grau G 44 do anexo III da tabela 
de vencimentos da CAPSECI da Lei nº 2.186/2001, com início a partir de 16 de 
novembro de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Cianorte, em 11 de novembro de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DIEGO FACIROLI FERREIRA
Superintendente da CAPSECI

PORTARIA Nº 012/2015 – CAPSECI
O Superintendente da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públi-
cos do Município de Cianorte – CAPSECI, no uso de suas atribuições legais, e
R E S O L V E:
Art. 1º - REENQUADRAR, o servidor municipal abaixo relacionado, para o 
grau imediatamente superior aquele a que pertence na sua carreira, a partir de 
01 de dezembro de 2015.
NOME    CARGO          GRAU DE VENCIMENTO
Anderson Cesar Pozza Frassão Auxiliar administrativo G – 45
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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