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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito
DESPACHO
PROCESSO: Dispensa de Chamamento Público nº 004/2018.
PROCEDÊNCIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.
INTERESSADO(A): COMUNIDADE BETHÂNIA – RECANTO CIANORTE.
I – RELATÓRIO: Pela Secretaria Municipal de Assistência Social
foi solicitada a dispensa de realização de Chamamento Público para instrumentalização direta (através de Termo de Colaboração) com a COMUNIDADE BETHÂNIA – RECANTO CIANORTE, visando a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco na área de assistência social com o objetivo de, em
mútua cooperação, ser realizado o serviço de acolhimento de adultos do sexo
masculino com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em situação de risco pessoal e social, uma vez que referida
organização da sociedade civil já se encontra previamente credenciada junto ao
Município de Cianorte através do Credenciamento Público nº 003/2018.
Ao requerimento foram anexados documentos do Credenciamento
Público realizado, Certidão de Existência de Dotação Orçamentária e Parecer
Jurídico sob nº 922/2018.
II – FUNDAMENTAÇÃO: Tratando-se de novo regramento dado
ao repasse de valores às organizações da sociedade civil, sem finalidade lucrativa, que apresentarem serviços/atividades voltados à consecução de um objeto
comum possível será a formalização de Termo de Parceria, nos termos da Lei
Federal nº 13019/2014 e Decreto Municipal nº 145/2016.
E para a formalização dos instrumentos disponíveis (Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, conforme o caso) a
regra geral do Chamamento Público para escolha da entidade poderá ser dispensada ou inexigida, conforme previsão dos artigos 30 e 31 da Lei Federal nº
13019/2014 e artigos 33 e 34 do Decreto Municipal nº 145/2016.
A situação ora apresentada, tendo em vista o prévio credenciamento
da COMUNIDADE BETHÂNIA – RECANTO CIANORTE junto à Secretaria
Municipal de Assistência Social e a inequívoca constatação de suas atividades
estarem voltadas à realização de ações da área da assistência social, afigura-se
como causa de dispensa legal de realização do chamamento público (artigo 30,
inciso VI, da Lei Federal nº 13019/2014 e artigo 33, inciso IV, do Decreto Municipal nº 145/2016).
E decorrendo, de forma expressa, tal possibilidade, tenho que a dispensa de chamamento público no caso presente atende aos princípios constitucionais administrativos insculpidos no artigo 37, notadamente o da legalidade e
eficiência.
III – DECISÃO: Diante do exposto, levando-se em consideração a
documentação apresentada e sua adequação às exigências legais, decido DISPENSAR a realização de Chamamento Público e AUTORIZAR a formalização
de Termo de Colaboração com a COMUNIDADE BETHÂNIA – RECANTO
CIANORTE, com fulcro nas disposições do artigo 30, inciso VI, da Lei Federal
nº 13019/2014 e artigo 33, inciso IV, do Decreto Municipal nº 145/2016.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2.018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
PROCESSO: Dispensa de Chamamento Público nº 004/2018.
PROCEDÊNCIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.
INTERESSADO(A): COMUNIDADE BETHÂNIA – RECANTO CIANORTE.
CONSIDERANDO que o presente Processo Administrativo analisa
a possibilidade de dispensa de Chamamento Público para formalização de Termo de Colaboração entre este Município de Cianorte e a organização da sociedade civil COMUNIDADE BETHÂNIA – RECANTO CIANORTE;
CONSIDERANDO, também, o prévio credenciamento da instituição
supra mencionada junto ao Município de Cianorte, por força do processo de
Credenciamento Público nº 003/2018 promovido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social;
CONSIDERANDO, ainda, a existência de parecer técnico a respeito
da satisfação das exigências da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 145/2016;
CONSIDERANDO, outrossim, a emissão de parecer jurídico sob nº
922/2018, favorável;
CONSIDERANDO, finalmente, que os serviços realizados pela entidade supra mencionada enquadram-se como atividades voltadas à Assistência
Social;
DECIDO
Dispensar a realização de Chamamento Público para formalização de
Termo de Colaboração com a COMUNIDADE BETHÂNIA – RECANTO CIANORTE, com supedâneo nas disposições do inciso IV, do artigo 33 do Decreto
Municipal nº 145/2006 e inciso VI, do artigo 30 da Lei Federal nº 13.019/2014.
Ciência à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varela, em 29 de Junho de 2.018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal
DESPACHO
PROCESSO: Dispensa de Chamamento Público nº 003/2018.
PROCEDÊNCIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.
INTERESSADO(A): ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER.
I – RELATÓRIO: Pela Secretaria Municipal de Assistência Social
foi solicitada a dispensa de realização de Chamamento Público para instrumentalização direta (através de Termo de Colaboração) com a ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DAVI MULLER, visando a consecução de finalidades de interesse público e recíproco na área de assistência social com o objetivo de, em
mútua cooperação, ser realizado o serviço de acolhimento de adultos do sexo
masculino com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de subs-
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tâncias psicoativas em situação de risco pessoal e social, uma vez que referida
organização da sociedade civil já se encontra previamente credenciada junto ao
Município de Cianorte através do Credenciamento Público nº 003/2018.
Ao requerimento foram anexados documentos do Credenciamento
Público realizado, Certidão de Existência de Dotação Orçamentária e Parecer
Jurídico sob nº 921/2018.
II – FUNDAMENTAÇÃO: Tratando-se de novo regramento dado
ao repasse de valores às organizações da sociedade civil, sem finalidade lucrativa, que apresentarem serviços/atividades voltados à consecução de um objeto
comum possível será a formalização de Termo de Parceria, nos termos da Lei
Federal nº 13019/2014 e Decreto Municipal nº 145/2016.
E para a formalização dos instrumentos disponíveis (Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, conforme o caso) a
regra geral do Chamamento Público para escolha da entidade poderá ser dispensada ou inexigida, conforme previsão dos artigos 30 e 31 da Lei Federal nº
13019/2014 e artigos 33 e 34 do Decreto Municipal nº 145/2016.
A situação ora apresentada, tendo em vista o prévio credenciamento
da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e a inequívoca constatação de suas atividades estarem
voltadas à realização de ações da área da assistência social, afigura-se como
causa de dispensa legal de realização do chamamento público (artigo 30, inciso
VI, da Lei Federal nº 13019/2014 e artigo 33, inciso IV, do Decreto Municipal
nº 145/2016).
E decorrendo, de forma expressa, tal possibilidade, tenho que a dispensa de chamamento público no caso presente atende aos princípios constitucionais administrativos insculpidos no artigo 37, notadamente o da legalidade e
eficiência.
		
III – DECISÃO: Diante do exposto, levando-se em consideração a documentação apresentada e sua adequação às exigências legais,
decido DISPENSAR a realização de Chamamento Público e AUTORIZAR a
formalização de Termo de Colaboração com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DAVI MULLER, com fulcro nas disposições do artigo 30, inciso VI, da Lei
Federal nº 13019/2014 e artigo 33, inciso IV, do Decreto Municipal nº 145/2016.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2.018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
PROCESSO: Dispensa de Chamamento Público nº 003/2018.
PROCEDÊNCIA: Secretaria Municipal de Assistência Social.
INTERESSADO(A): ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER.
CONSIDERANDO que o presente Processo Administrativo analisa
a possibilidade de dispensa de Chamamento Público para formalização de Termo de Colaboração entre este Município de Cianorte e a organização da sociedade civil ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER;
CONSIDERANDO, também, o prévio credenciamento da instituição
supra mencionada junto ao Município de Cianorte, por força do processo de
Credenciamento Público nº 003/2018 promovido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social;
CONSIDERANDO, ainda, a existência de parecer técnico a respeito
da satisfação das exigências da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 145/2016;
CONSIDERANDO, outrossim, a emissão de parecer jurídico sob nº
921/2018, favorável;
CONSIDERANDO, finalmente, que os serviços realizados pela entidade supra mencionada enquadram-se como atividades voltadas à Assistência
Social;
DECIDO
Dispensar a realização de Chamamento Público para formalização
de Termo de Colaboração com a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER, com supedâneo nas disposições do inciso IV, do artigo 33 do Decreto
Municipal nº 145/2006 e inciso VI, do artigo 30 da Lei Federal nº 13.019/2014.
Ciência à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varela, em 29 de Junho de 2.018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal
PROJETO DE LEI Nº 4.988/18
Inclui ação no Programa nº 0019. Proteção Social, constante do anexo III da Lei
Municipal nº 4.937/17, de 20 de dezembro de 2017 (Plano Plurianual); Inclui
ação no Programa nº 0019. Proteção Social, constante do anexo III da Lei Municipal nº 4.901/17, de 03 de julho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);
autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná,
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L		E		I
Art. 1º. Fica incluída nova ação no Programa 0019. Proteção Social,

constante do Anexo III da Lei Municipal nº 4.937/17, de 20 de dezembro de
2017 (Plano Plurianual), para execução no corrente exercício, com as seguintes
especificações:
Ação: 2.154. Manutenção dos Serviços de Políticas Públicas sobre Drogas
Função: 08. Assistência
Subfunção: 244. Assistência Comunitária
Unidade responsável: Secretaria de Assistência Social
Tipo: A
Unidade: un.
Meta física: 21 atendimentos
Produto: serviços de acolhimento de adultos do sexo masculino e/ou feminino
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em situação de risco pessoal e social.
Valor: R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais)
Objetivo: Desenvolver ações que visem à prevenção, tratamento, recuperação e
(re)inserção social, bem como à redução da oferta de drogas e estudos, pesquisas
e avaliações sobre drogas no âmbito do Município, como forma de defesa dos
direitos sociais.
Art. 2º. Fica incluída nova ação no Programa 0019. Proteção Social,
constante do Anexo III da Lei Municipal nº 4.901/17, de 03 de julho de 2017
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), para execução no corrente exercício, com as
seguintes especificações:
Ação: 2.154. Manutenção dos Serviços de Políticas Públicas sobre Drogas
Função: 08. Assistência
Subfunção: 244. Assistência Comunitária
Unidade responsável: Secretaria de Assistência Social
Tipo: A
Unidade: un.
Meta física: 21 atendimentos
Produto: serviços de acolhimento de adultos do sexo masculino e/ou feminino
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em situação de risco pessoal e social.
Valor: R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais)
Objetivo: Desenvolver ações que visem à prevenção, tratamento, recuperação e
(re)inserção social, bem como à redução da oferta de drogas e estudos, pesquisas
e avaliações sobre drogas no âmbito do Município, como forma de defesa dos
direitos sociais.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), que
passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:
13.00. Secretaria de Assistência Social
13.07. Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas
13.07.0824400192.154. Manutenção dos Serviços de Políticas Públicas sobre
Drogas
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 3000)....................................R$89.000,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 3000)...................................R$38.000,00
Total..............................................................................R$127.000,00
Art. 4º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes de:
I. Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior,
conforme disposto no art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/64, na seguinte fonte:
000 Recursos Ordinários Livres....................................................R$127.000,00
Total..............................................................................R$127.000,00
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de junho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
D E C R E T O Nº 086/18
Altera as metas mensais da despesa, por categorias econômicas, constantes do
Cronograma de Desembolso da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI, para o exercício de 2018 e,
dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A
Art. 1º. Ficam alteradas as cotas mensais de despesas por categorias
econômicas, constantes do Cronograma de Desembolso da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI,
correspondente ao exercício de 2018, conforme anexo integrante deste decreto,
elaborado pelo setor de contabilidade da autarquia.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de junho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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Caixa Apos.Pensoes Serv.Pub.Mun.Cianorte - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro a Junho/2018
Unidade Gestora : Caixa Apos.Pensões Serv.Pub.Mun.Cianorte
Grupo de Despesa

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Janeiro
Julho

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
42.000,00
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.000,00
30.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.000,00
4 - INVESTIMENTOS
2.000,00
72.000,00
Total da Fonte de Recurso 1
95.000,00
Fonte de Recurso: 40 - Fundo de Previdencia
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4 - INVESTIMENTOS
Total da Fonte de Recurso 40

Total da Fonte de Recurso 999

Luiz Fernando Russo de Oliveira
Contador - CRC/PR 053610/O-7

47.000,00
47.000,00
33.000,00
34.000,00

47.000,00
47.000,00
33.000,00
34.000,00

47.000,00
65.000,00
33.000,00
35.000,00
2.000,00

78.000,00
81.000,00

80.000,00
81.000,00

80.000,00
81.000,00

82.000,00
100.000,00

1.520.000,00
1.490.000,00

1.520.000,00
1.610.000,00

1.600.000,00
1.620.000,00

1.600.000,00
1.000.000,00

1.610.000,00
1.620.000,00

1.520.000,00
1.490.000,00

1.520.000,00
1.610.000,00

1.600.000,00
1.620.000,00

1.600.000,00
1.000.000,00

1.610.000,00
1.620.000,00

1.610.000,00
2.930.000,00
1.600.000,00
1.610.000,00
4.530.000,00

1.592.000,00
2.365.000,00

TOTAL GERAL

46.000,00
47.000,00
32.000,00
34.000,00

2.000,00
72.000,00
82.000,00

Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
780.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Total da Fonte de Recurso 551
780.000,00
Fonte de Recurso: 999 - Reserva de Contingência
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

42.000,00
47.000,00
30.000,00
33.000,00

Junho
Dezembro

Total
Cronograma
Desembolso

Fixação
Atualizada

584.000,00

584.000,00

394.000,00

394.000,00

6.000,00

6.000,00

984.000,00

984.000,00

19.730.000,00
1.600.000,00

19.730.000,00
1.600.000,00

21.330.000,00

21.330.000,00

2.400.000,00
30.000,00

2.400.000,00
30.000,00

2.430.000,00

2.430.000,00

1.000.000,00
620.000,00
-

-

-

-

1.592.000,00
1.692.000,00

1.678.000,00
1.701.000,00

620.000,00

1.680.000,00
1.701.000,00

-

30.000,00
1.000.000,00
30.000,00

11.400.000,00
11.400.000,00

11.400.000,00

11.400.000,00

-

11.400.000,00

11.400.000,00

2.692.000,00
16.060.000,00

36.144.000,00

36.144.000,00

1.690.000,00
1.701.000,00

Giovana Sayuri Medeiros Hirata
Superintendente da CAPSECI

Anderson César Pozza Frassão
Responsável Unidade Seccional Controle Interno

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 136/2018
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, às 9h do dia 13
de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de
empresa para prestação de serviços de plantio e replantio de grama.
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 www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 137/2018
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, às 14h30min do
dia 13 de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de conexão com a rede mundial de computadores (internet) e aquisição de equipamento de transmissão wi-fi para o Quartel do Corpo
de Bombeiros de Cianorte.
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 www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 138/2018
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, às 16h do dia 13
de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de
picolés e sorvetes para as Secretarias em geral.
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 www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 139/2018
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, às 9h do dia 16
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de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de
recargas de gás GLP para atendimento das Secretarias em geral.
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 www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 140/2018
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, às 14h30min do
dia 16 de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para
aquisição de agasalhos e camisetas para o projeto de educação ambiental Guarda
Parque Mirim.
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 www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 141/2018
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, às 16h do dia 16
de Julho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de software gerenciador de materiais e equipamentos do Corpo
de Bombeiros de Cianorte.
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 www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 29 de Junho de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 531/2018 - 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 LIQUINORTE COMÉRCIO DE GÁS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Via Marginal Vereadpr Djalma
Magalhães Barros, 13756, Jardim Santa Monica II, CEP 87.207-302, na cidade
de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 15.544.773/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 175/2017.
OBJETO: Aquisição de Recargas de Gás - GLP, para atendimento de Secretarias
e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 2.784,00
(Dois mil setecentos e oitenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de maio de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 588/2018 - 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 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, CEP 89163-554, na cidade de Rio do Sul, Estado
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.802.002/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 614/2018 - 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 LARISMED INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Arapaçu do Bico Reto, 62, Parque das Oficinas,
CEP 86709-227, na cidade de Arapongas, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 03.860.740/0001-96.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 143/2017.
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis nos tamanhos de adulto para distribuição gratuita a pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde e
infantis para distribuição gratuita através do programa Nascer em Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
59.261,60 (cinquenta e nove mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 622/2018 - 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 A. GOMES COSTA & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Rodovia PR 323, Lote 373 A R 1 R B, CEP 87.211-400, telefone (44)
3019-5003, inscrita no CNPJ sob nº 16.728.848/0001-71.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 86/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a manutenção e conservação dos diversos órgãos do Município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
4.416,00 (quatro mil quatrocentos e dezesseis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 631/2018 - 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 S.R. DUTRA, com sede na cidade de Cianorte,
Estado do Paraná, à Av. São Paulo, 1191, CEP 87200-436, inscrita no CNPJ sob
nº 12.244.761/0001-78.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 22/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e correlatos para atender
aos órgãos públicos municipais de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 44.396,20
(quarenta e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 637/2018 - 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 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Rua Cambé, 90, Jardim San Rafael, CEF
86.200-000, na cidade de Ibiporã, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 29.310.533/0001-51.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 051/2018.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar
(com reserva de cota).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 23.007,50
(vinte e três mil e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 640/2018 - 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 LACTONORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE LATICÍNIOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à
Rodovia PR 323, Km 227, s/n lote B46, B47 e B48, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.555.931/000195.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 051/2018.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar
(com reserva de cota).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 151.587,50
(cento e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 642/2018 - 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 COMÉRCIO DE CARNES PEPÉLIO EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Mandacaru, 2698,
Jardim Brasil, na cidade de Maringá, estado do Paraná, CEP 87.083-253, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 81.234.429/0001-45.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Eletrônico nº 051/2018.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar
(com reserva de cota).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 41.527,50
(quarenta e um mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 646/2018 - 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 MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pará, nº 564,
Zona Armazém, Cianorte, Paraná, CEP 87.207-006, telefone (44) 3631-2600,
inscrita no CNPJ/MF sob 72.358.195/0002-38.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 104/2018.
OBJETO: Aquisição de veículos através das deliberações do Estado nº 54/2016
– Programa Estadual Liberdade Cidadã e nº 55/2016 – Programa Crescer em
Família.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor de R$ 54.500,00 (cinquenta e

quatro mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/10/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 647/2018 - 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS
CIANORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Santa Catariana, 682, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-129,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.353.107/0001-86.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 76/2018.
OBJETO: Aquisição de troféus e medalhas para premiações culturais e esportivas do município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
60.714,00 (sessenta mil setecentos e quatorze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Junho de 2018.
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
90/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 134/2018, concernente à
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente, correlatos,
entre outros, para as secretarias em geral.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: TINELLI LIVRARIA
E PAPELARIA EIRELI como vencedora dos itens 1-2-3-8-9-14-19-20-22-2324-26-27-28-29-30-32-33-35-39-40-42-43-48-50-51-52-54-56-59-60-62-6372-80-81-82-86-89-90-91-92-94-99-103-104-105-109-110-113-115-117-118123-129-130-131-136-137-138-141-143-146-150-152-180-203-217-218-244245-246-249-255 no valor total de R$ 292.134,66 (Duzentos e noventa e dois mil
cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos); CASOLLI LIVRARIA
E PAPELARIA EIRELI como vencedora dos itens 4-5-6-7-13-15-16-17-18-2531-34-37-38-41-44-45-46-49-53-55-61-66-67-68-69-70-71-73-75-76-77-8384-85-87-88-93-97-101-102-106-107-108-111-124-127-128-132-134-142-147160-163-170-172-173-177-181-185-194-195-197-200-201-202-204-215-222223-224-225-226-228-231-238-240-241-243-250-251-252-253-256-257
no
valor total de R$ 153.635,86 (Cento e cinquenta e três mil seiscentos e trinta
e cinco reais e oitenta e seis centavos); A M APOLONIO PAPELARIA LTDA
como vencedora dos itens 10-11-21-36-74-79-100-116-122-126-133-135-145151-157-159-167-171-179-196-207-220-221-229-232-233-237 no valor total
de R$ 23.677,98 (Vinte e três mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e
oito centavos); e, ANDIPEL PAPELARIA EIRELI como vencedora dos itens
78-112-114-140-148-155-156-162-164-165-166-168-169-174-175-176-182184-187-188-189-190-191-193-199-209-211-212-216-227-230-234-239-242247-248 no valor total de R$ 21.855,53 (Vinte e um mil oitocentos e cinquenta
e cinco reais e cinquenta e três centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Junho de 2018.
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
104/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 161/2018, concernente a
Aquisição de veículos através das deliberações do Estado nº 54/2016 – Programa Estadual Liberdade Cidadã e nº 55/2016 – Programa Crescer em Família.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: MONTE CARLO
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA como vencedora do item 02 no valor total
de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 26 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 133/2018 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 37/2018,
homologado em 20/06/2018.
Valor Homologado: R$ 33.530,00 (trinta e três mil quinhentos e trinta
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de
Pronto Atendimento Faustino Bongiorno.
Empresa: CIRURGICA ONIX EIRELI ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

15

1.200

UN

34

10

UN

36

30.000

UN

Descrição

Marca

gaze tipo queijo (bobina), composta por 3
dobras e 8 camadas no formato de 91cm x
91cm, 13 fios, confeccionada em fio 100%
algodão, hidrófilas, não estéril, aplicação
Hospitex
destinada ao uso externo, altamente
absorvente, utilização em curativos ou
procedimentos operatórios, entre outros.
unidade.
tubo de látex natural, não estéril, para garrote,
Latex
grande flexibilidade e alongamento, tamanho
BR/Lengruber
nº200. pacote com 15 metros.
dispositivo para punção venosa periférica
(scalp) nº23, descartável, estéril, atóxico, com
agulha em aço inoxidável siliconizada, com
bísel trifacetado, de afiação precisa, parede fina,
asa para punção e fixação flexível, tubo de pvc,
com 28 a 30cm, transparente, conector tipo
Labor I.
luerlok com tampa tipo rosca, em obediência ao
código de cores conforme calibre da agulha,
embalagem individual que permita abertura
asséptica, com data de validade, dados de
identificação, procedência e tipo de
esterilização. unidade.
Valor Total R$ 33.530,00

Valor
Unitário
Registrado

Valor Total
Registrado

24,32

29.184,00

14,60

146,00

0,14

4.200,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 136/2018 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 090/2018,
homologado em 27/06/2018.
Valor Homologado: R$ 292.134,66 (Duzentos e noventa e dois mil cento
e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de
expediente, correlatos, entre outros, para as secretarias em geral.
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Cód.

Qtde

Unid.

1

29973

160

UN

2

29395

28

UN

3

230

145

Cx.

8

37100

353

Cx.

9

37101

93

Cx.

14

21881

263

UN

19

29488

175

Pct

20

29987

405

UN

22

11736

21

Cx.

23

11735

11

Cx.

24

11734

5

Cx.

26

11733

51

Cx.

27

11730

50

Cx.

28

11732

60

Cx.

29

17468

10

Cx.

30

29398

105

UN

Descrição
agenda diária, referente ao ano vigente, com no
mínimo 80 páginas, capa dura, com espiral,
calendário, espaço para anotações pessoais,
índice telefônico, marcador de páginas, medidas
aproximadas de 19x15x2cm. unidade.
agenda, capa dura, um dia por página exceto
sábado e domingo. medidas aproximadas 145 x
210 mm. com aproximadamente 352 páginas.
alfinete, cabeca esferica, coloridos, caixa com
50 unidades.
arquivo morto para documentos, revestimento
interno em kraft 140 g/m²; medidas
aproximadas do arquivo montado: 355 x 250 x
135 mm, ótima qualidade, caixa com 50
unidades.
arquivo morto para documentos, revestimento
interno em kraft 140 g/m²; medidas
aproximadas do arquivo montado: 410 x 295 x
175 mm, ótima qualidade, caixa com 50
unidades.
bloco lembrete com adesivo reposicionável, com
100 folhas; tamanho: 76x102 mm, colorido.
bolas de isopor, 75 mm, pacote com 25
unidades.
borracha branca, plástica, tipo vinil, livre de
pvc, capa plástica protetora em formato
ergonômico, que mantém a borracha limpa por
mais tempo, facilitando também seu manuseio
quando já estiver em tamanho menor, atóxica,
medidas aproximadas de 4,2x2,95x1,4cm.
unidade.
caderno brochura tipo caligrafia, capa flexivel,
40 folhas pautadas, capa e contracapa
gramatura 90 g/m², com medidas minimas de
145 x 200 mm, caixa com 240 unidades.
caderno brochura tipo desenho, 40 folhas, capa
e contracapa gramatura 250 g/m², com
medidas minimas de 140 x 200 mm, caixa com
240 unidades
caderno brochura tipo quadriculado (10 x 10
mm), capa flexivel, 48 folhas, capa e contracapa
gramatura 90 g/m², com medidas minimas de
140 x 200 mm, caixa com 240 unidades.
caderno brochura, capa dura, 96 folhas
pautadas, capa e contracapa gramatura 697
g/m², com medidas minimas de 275 x 200 mm,
caixa com 60 unidades.
caderno brochura, capa flexivel, 48 folhas
pautadas, capa e contracapa gramatura 90
g/m², com medidas minimas de 140 x 200 mm,
caixa com 240 unidades
caderno brochura, capa flexivel, 96 folhas
pautadas, capa e contracapa gramatura 90
g/m², com medidas minimas de 145 x 200 mm,
caixa com 120 unidades.
caderno espiral tipo desenho, capa dura, 48
folhas com margem milimetrada, capa e
contracapa gramatura 772 g/m², com medidas
minimas de 270 x 200 mm, caixa com 100
unidades.
caderno espiral tipo desenho, capa dura, 96
folhas, capa e contracapa gramatura 772 g/m²,

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

KAZ

10,35

1.656,00

KAZ

12,97

363,16

LEO

2,14

310,30

SC

54,88

19.372,64

SC

102,94

9.573,42

LEO

1,83

481,29

POLI

6,79

1.188,25

LEO

0,39

157,95

TILIBRA

193,18

4.056,78

PANAMERICANA

206,48

2.271,28

TILIBRA

193,24

966,20

PANAMERICANA

125,96

6.423,96

PANAMERICANA

178,59

8.929,50

PANAMERICANA

176,11

10.566,60

PANAMERICANA

309,99

3.099,90

PANAMERICANA

4,81

505,05

com medidas minimas de 275 x 200 mm.
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caderno espiral tipo universitário, capa dura,
10 matérias, 200 folhas pautadas, capa e
PANAMERICANA
contracapa gramatura 772g/m², com medidas
minimas de 270 x 220 mm.
caderno espiral tipo universitário, capa dura,
12 matérias, 240 folhas pautadas, capa e
PANAMERICANA
contracapa gramatura 772g/m², com medidas
minimas de 270 x 220 mm.
calculadora, digital, portátil, capacidade 08
(oito) dígitos, com as 04 (quatro) operações
básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção
parcial e total, inversão de sinais, memória,
SHENG
bateria à luz solar, display grande, inclinação
no visor, com pilha, dimensões aproximadas:
12 x 10 x 2 cm.
caneta esferográfica, escrita grossa, tinta azul ,
preta, vermelha ou verde, conforme pedido,
corpo em material plástico transparente
sextavado, tampa ventilada, comprimento
CARIMBRAS
aproximado de 140 mm, com um orifício
lateral, gravado no corpo a marca do fabricante.
carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm,
esfera em tungstênio.
caneta hidrografica contendo 12 cores, ponta
2,2 mm, corpo arredondado estojo cartão.
atóxico, lavável. tampa ventilada e antiLEO
asfixiante. dimensões aproximadas (cm) axlxp:
18x14x1cm. peso do produto 90 gr.
caneta marca texto, multiuso, ponta chanfrada
de feltro com 2 medidas de traço: para
sublinhar e marcar, á base de água, tinta
superflourescente, maior intensidade
MASTER
garantindo melhor desempenho, pode ser
usada sobre impressão, fax e fotocópia, com
tampa antiasfixiante, cores variadas, caixa com
12 unidades.
caneta marcadora, para escrita em cd e
diversas superfícies, com ponta de poliéster de
diâmetro 1.0 mm, cor preta e azul, gravado no
BRW
corpo a marca do fabricante, caixa com 12
unidades.
clips galvanizado para papel numero 2/0, em
aço niquelado, com tratamento anti-ferrugem,
OFICE
formato paralelo, prata, embalagem: caixa com
500g.
clips galvanizado para papel numero 4/0, em
aço niquelado, com tratamento anti-ferrugem,
OFICE
formato paralelo, prata, embalagem: caixa com
500g.
clips galvanizado para papel numero 6/0, em
aço niquelado, com tratamento anti-ferrugem,
OFICE
formato paralelo, prata, embalagem: caixa com
500g.
clips galvanizado para papel numero 8/0, em
aço niquelado, com tratamento anti-ferrugem,
OFICE
formato paralelo, prata, embalagem: caixa com
500g.
cola bastão 20 gramas, em tubo plástico, não
tóxica, base giratória, formato cilíndrico,
composição: máximo de 65% de água e mínimo
LEO
de 14% vinilpirrolidinona, tampa hermética,
unidade.
cola branca escolar, liquida, formato em tubo,
com bico dosador, lavável, material adesivo a
base de p.v.a. aplicação em papel, tubo com 1
PIRAT
quilo. não tóxica. não escorre, não enruga o
papel quando aplicada.
cola quente, bastão de 30cm, diâmetro de no
RKL
minimo 11mm, pacote de 1kg.
cola quente, bastão de 30cm, diâmetro de no
RKL
minimo 7mm, pacote de 1kg.
corretivo liquido, material base d agua,
secagem rapida, apresentacao frasco, aplicacao
papel comum, volume 18ml, com pincel
MAXI
espalhador, ótima qualidade; caixa com 12
unidades.
corretivo liquido, modelo caneta com ponta
metalica fina e corpo flexivel, com no minimo 7
ml de corretivo liquido.
envelope de correspondência em papel branco,
com medidas aproximadas de 200 mm x 280
mm, caixa com 250 unidades.
estojo escolar em couro sintético, diversas
cores, unissex, fechamento com zíper.
dimensão aproximada 7 x 5 x 22 cm.
etiqueta adesiva de preço, medidas
aproximadas de 16 x 25 mm, rolo com 500
unidades.
etiqueta adesiva redonda para codificação,
medida aproximada de 12mm de diâmetro,
cores diversas, rolo com 1000 unidades
etiqueta em formulário contínuo, para
impressora matricial, papel com adesivo acrílico
permanente, medidas de 70x23,4x2cm. caixa
com 12000 etiquetas.
extrator de grampo tipo espátula em aço
inoxidável, dim 150x 15 mm. boa qualidade.
fita adesiva crepe cor bege, especificações:
dorso em papel crepe e adesivo a base de
borracha e resina; rolo com medidas minimas
de 19mm x 50m, pacote com 06 rolos.
fita adesiva crepe cor bege, especificações:
dorso em papel crepe e adesivo a base de
borracha e resina; rolo com medidas minimas
de 25mm x 50m, pacote com 06 rolos.
fita adesiva crepe cor bege, especificações:
dorso em papel crepe e adesivo a base de
borracha e resina; rolo com medidas minimas
de 48mm x 50m, pacote com 4 rolos.
fita adesiva transparente, especificações: filme
de polipropilento bi-orientado e adesivo acrilico
a base d'água; rolo com medidas minimas de
48mm x 45 m, pacote com 06 unidades.
fitilho, em rolo, 05mm x 50m, material em
polipropileno e polietileno, cores variadas
giz branco antialérgico, caixa com 40 caixinhas
de 50 unidades, peso aproximado de 200g,
ótima qualidade
giz colorido antialérgico, caixa com 40
caixinhas de 50 unidades, peso aproximado de
200g, ótima qualidade
giz de cera, resistente a queda, cores vivas, não
suja as mãos, formato anatômico, fabricado em
material cera plástica com corante atóxico,
bastão longo, espessura grossa, ótima
qualidade, caixa com 12 unidades.
grampeador de mesa 23/13 (9/14), tamanho
grande, estrutura metálica, base para
fechamento do grampo, capacidade de carga
mínima 01 pente de 100 grampos 23/13, ótima
qualidade, com capacidade para grampear até
100 folhas.
grampeador de mesa 26/6, tamanho médio,
corpo em aço escovado, apoio anatômico
emborrachado, capacidade para grampear ate
30 folhas de papel 75 gr/m2, comprimento
mínimo 11,0 cm, estrutura metálica, base para
fechamento do grampo com duas posições
(grampo aberto e fechado), capacidade de carga
mínima 01 pente de 100 grampos 26/6.
grampo para grampeador tamanho 23/15 em
metal galvanizado, pentes com no minimo 100
grampos, caixa com 5000 unidades.
grampo para grampeador tamanho 26/6 em
metal galvanizado, pentes com no minimo 100
grampos, caixa com 5000 unidades.
grampo, para pasta tipo trilho encadernador
80mm, material aço niquelado, com tratamento
anti-ferrugem, tipo lingueta, aplicação pasta,
com 195mm comprimento, caixa com 50
unidades.
índice telefônico, divisão de a à z, capa em
papelão e papel couché, folhas internas papel
offset 75g/m². mínimo de 94 páginas,
dimensões aproximadas de 148 x 210 mm.

Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

6,86

171,50

8,59

128,85

11,79

1.933,56

0,34

8.602,00

2,36

283,20

9,15

2.607,75

13,92

612,48

5,38

1.070,62

5,76

737,28

5,76

518,40

5,92

420,32

0,71

363,52

4,82

713,36

19,00

988,00

19,00

988,00

9,17

559,37

MASTER

1,61

354,20

IPECOL

32,92

2.172,72

AFE

4,63

115,75

AFE

1,86

37,20

AFE

3,22

48,30

COLACRIL

97,51

3.900,40

CARBRINK

0,71

100,82

FIT PEL

12,16

1.994,24

FIT PEL

17,45

3.839,00

ADELBRAS

21,85

2.927,90

FIT PEL

10,97

1.985,57

AFE

0,97

91,18

PIRAT

51,58

2.785,32

PIRAT

68,26

3.003,44

PIRAT

1,30

352,30

MASTER

39,85

2.351,15

JOCAR

17,45

4.833,65

KAZ

17,98

341,62

LEO

2,16

952,56

BRW

4,93

399,33

KAZ

16,46

1.053,44
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lápis de cor bastão longo, triangular, grosso
LEO
(jumbo), cx. com 12 cores.
livro ponto, capa em papelão revestido em papel
off-set 120 g/m², miolo em papel
SÃO
apergaminhado, para registro de frequência,
DOMINGOS
100 fls. gramatura: capa 1.040 g/m², miolo 63
g/m², dimensões: 218x319mm.
livro protocolo de correspondência, com
especificações minimas de: capa dura (700
gr/m²), revestimento da capa papel offset
SÃO
120g/m² folhas internas papel offset 63g/m²,
DOMINGOS
numerado, dimensões aproximadas
210x150mm, com 100 folhas.
marcador de paginas autoadesivo, bloco com 40
folhas, nas cores: verde, amarelo, rosa, azul e
BRW
laranja, com medidas aproximadas de 2 x 6 x 1
cm, pacote com 5 blocos.
papel a4 de dobradura, medidas aproximadas
297 x 210 mm, otima qualidade, cores
RST
variadas, pacote com 100 folhas.
papel a4 tipo casca de ovo, medidas
aproximadas de 297 x 210 mm, gramatura de
OFF
180 g/m², cores variadas, pacote com 50
folhas.
papel a4 tipo opaline, dimensões minimas de
297 x 210 mm, gramatura 180 g/m², na cor
OFF
branca, pacote com 50 folhas.
papel a4, resma de 500 folhas, material papel
alcalino, cores variadas, medidas aproximadas
210 mm x 297 mm, aplicação impressora laser
MAX
e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as
normas iso9001 e iso14001, caixa com 10
resmas.
papel almaço tamanho aproximado de 275 x
200 mm, 56 g/m², pautado, margens
PANAMERICANA
vermelhas e linhas azuis, pacote com 400
folhas.
papel contact transparente em bobina de 25m
MASTER
com 50cm de largura, otima qualidade.
papel para embrulho em bobina com 20kg, na
SFR
cor branca, largura de 60cm.
papel tipo camurça, medidas aproximadas de
RST
38 x 60 cm, cores variadas, ótima qualidade.
perfurador metalico, grande, para dois furos
simultaneos com capacidade para perfurar no
minimo 40 folhas de papel 75g/m2, bandeja
com porta para retirada das aparas de papel
MASTER
com 15 cm, transporte, em chapa de aco norma
sae 1010/20 (base, alavanca, suporte),
fosfatizada, pintura eletrostatica, com trava
para transporte, na cor preta.
régua de plástico, com escala de 20cm,
graduação em centímetros e milímetros, na cor
ACRIMIL
cristal. unidade.
papel a4, material papel alcalino, cores
variadas, medidas aproximadas 210 mm x 297
mm, aplicação impressora laser e jato tinta,
MAX
gramatura 75g/m², que atenda as normas
iso9001 e iso14001, pacote com 100 folhas.
papel a4, resma de 500 folhas, material papel
alcalino, cor branca, medidas aproximadas 210
mm x 297 mm, aplicação impressora laser e
MAX
jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as
normas iso9001 e iso14001, caixa com 10
resmas.
lapiseira 0,5 mm, com corpo emborrachado,
LEO
borracha no topo, diversas cores.
borracha branca com capa plástica, alta
qualidade, livre de pvc e atóxica. medidas
LEO
aproximadas: 4,2 x 2,1 x 1,1 cm.
borracha branca, n.º 40, macia e suave,
aplicável sobre diversos tipos de superfície e
LEO
para qualquer graduação de grafite, apaga lápis
e lapiseira, no tamanho 33x23x8mm. 10/15gr.
estilete largo, com trava, lâmina retrátil, corpo
em material plástico, comprimento aproximado
MASTER
de 150mm, lâmina larga de 18mm, aplicação
em escritório.
papel a4, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor
branca, medidas aproximadas 210 mm x 297 mm,
aplicação impressora laser e jato tinta, gramatura 75g/m²,
MAXI
que atenda as normas iso9001 e iso14001, caixa com 10
resmas (reservado cota).

6,50

1.170,00

10,09

6,15

793,35

5,47

793,15

Qtde

Unid.

4

37072

144

UN

5

29978

228

UN

6

232

120

UN

7

42296

2020

un

13

237

236

UN

15

29487

127

JG

16

37102

30

Cx.

17

29986

30

UN

18

29489

165

Pct

25

11731

6

Cx.

31

8836

25

Pct

34

29988

15

Pct

37

11740

35

Cx.

38

11741

56

Cx.

41

30005

223

UN

Descrição
almofada para carimbo, tamanho nº 3, caixa em resina
termoplastica, tampa de metal, almofada de feltro revestida de
tecido, tinta à base d'agua, com medidas minimas de 6,7 x 11,0
cm, cores variadas (azul, preta, vermelha e verde).
apagador para quadro branco, corpo em material plástico de alta
resistência, superfície interna em espuma e base em feltro.
unidade.
apagador para quadro negro, corpo em madeira e feltro,
dimensões mínimas de 150 x 60 x 35 mm, com porta giz.
apontador com deposito, composição: depósito em resina
termoplástica e lamina de aço temperado, unidade
bloco lembrete com adesivo reposicionavel, com 100 folhas,
tamanho: 38x51mm cor: amarelo.
bloco para bingo, com 100 folhas cada. dimensões aproximadas:
11 x 10,1 cm.
bobina para máquina de calcular, papel branco acetinado,
dimensões de 60 mm x 30 m, caixa com 30 unidades.
bobina térmica, medidas de 57 mm x 110 m (lxc), gramatura de
60g/m², espessura de 62 micras, tubete de 12mm, cor
palha/salmão, preserva a impressão por 7 anos. unidade.
bolas de isopor, 50 mm, pacote com 50 unidades.
caderno brochura, capa dura, 48 folhas pautadas, capa e
contracapa gramatura 697 g/m², com medidas minimas de 275 x
200 mm, caixa com 80 unidades.
caderno espiral tipo universitario, capa dura, 1 matéria, 96
folhas pautadas, capa e contracapa gramatura 772 g/m², com
medidas minimas de 270 x 200 mm, pacote com 10 unidades.
caderno espiral, capa flexivel, 96 folhas pautadas, capa e
contracapa gramatura 90 g/m², com medidas minimas de 140 x
200 mm, com espiral metal na cor prata, pacote com 10
unidades.
caneta esferográfica escrita fina (0,7mm), tinta à base de óleo, cor
azul, ponta em aço inox com protetor de metal, caixa com 12
unidades
caneta esferográfica escrita fina (0,7mm), tinta à base de óleo, cor
preta, ponta em aço inox com protetor de metal, caixa com 12
unidades
caneta hidrográfica, canetinhas coloridas, ponta fina, aplicação
papéis em geral, não tóxico, solúvel em água, formato do corpo
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Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

MASTER

4,80

691,20

CARBRINK

1,83

417,24

SOUZA

2,28

273,60

LEONORA
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217,17

RGP

43,80

1.314,00

RGP

14,84

445,20

POLI

13,68

2.257,20

203,97

1.223,82

TILIBRA

29437

1.430,16

0,44

Marca

PANAMERICANA

44,89

1.122,25

PANAMERICANA

21,97

329,55

BIC

18,45

645,75

BIC

18,47

1.034,32

LEONORA

71

53

16,47

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 137/2018 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 090/2018,
homologado em 27/06/2018.
Valor Homologado: R$ 153.635,86 (Cento e cinquenta e três mil
seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de
expediente, correlatos, entre outros, para as secretarias em geral.
Empresa: CASOLLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Cód.

30004

615,49

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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cilíndrico e da cor da tinta, tampa plástica ventilada. embalagem
contendo 24 cores.
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em
acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água,
nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades.
capa para encadernação fabricada em laminado de polipropileno
na espessura aproximada de 0,30 mm, preto fosco, material pp,
tamanho a4, medidas aproximadas de 210 x 297 mm, pacote
com 100 unidades.
capa para encadernação fabricada em laminado de polipropileno
na espessura aproximada de 0,30 mm, transparente, material
pp, tamanho a4, medidas aproximadas de 210 x 297 mm, pacote
com 100 unidades.
clips galvanizado para papel numero 3/0, em aço niquelado, com
tratamento anti-ferrugem, formato paralelo, prata, embalagem:
caixa com 500g.
cola adesiva instantânea multiuso, a base de cianoacrilato,
viscosidade média, tubo com 100gr.
cola branca escolar, liquida, formato em tubo, com bico dosador,
lavável, material adesivo a base de p.v.a. aplicação em papel,
embalagem com no mínimo 40g. não tóxica. não escorre, não
enruga o papel quando aplicada, caixa com 12 unidades.
corretivo em fita, corrige a seco, formato ergonômico, excelente
aderência, ideal para o uso sobre todos os tipos de papéis,
produto atóxico, tampa protetora, medidas minimas de 4mm x
6m, embalagem transparente, unidade.
elástico do tipo rolete, na cor preta, 12/2, rolo com 100 metros.
elástico, material látex, cor amarela, tamanho número 18,
aplicação escritório, pacote com 1 kg.
envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas
aproximadas de 176 mm x 250 mm, caixa com 250 unidades.
envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades.
envelope de correspondência em papel amarelo, com medidas
aproximadas de 260 mm x 360 mm, caixa com 250 unidades.
envelope de correspondência em papel branco, com medidas
aproximadas de 114 mm x 229 mm, caixa com 1000 unidades.
envelope de correspondência em papel branco, com medidas
aproximadas de 229 mm x 324 mm, caixa com 250 unidades.
envelope de correspondência em papel kraft, com medidas
aproximadas de 162 mm x 229 mm, caixa com 250 unidades.
envelope de correspondência em papel kraft, com medidas
aproximadas de 200 mm x 280 mm, caixa com 250 unidades.
envelope de correspondência em papel kraft, com medidas
aproximadas de 229 mm x 324 mm, caixa com 250 unidades.
etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos arredondados,
dimensões da etiqueta 26mmx15mm, distribuídas em folha no
formato a4, com adesivo permanente, para impressão em sistema
ink jet, laser ou copiadora. caixa com 3150 etiquetas.
etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos retos, dimensões da
etiqueta 25,4mmx63,5mm, distribuídas em folha no formato a4,
com adesivo permanente, para impressão em sistema ink jet,
laser ou copiadora. caixa com 825 etiquetas.
etiqueta autoadesiva, cor branca, cantos retos, dimensões da
etiqueta 38,1mmx21,2mm, distribuídas em folha no formato a4,
com adesivo permanente, para impressão em sistema ink jet,
laser ou copiadora. caixa com 1625 etiquetas.
etiquetas escolares. com desenhos infantis, contendo nome,
matéria e série, cartela com 10 unidades.
etiquetas para impressora, tamanho 50x30mm, uma carreira.
pode ser armazenado em caixa.
fita adesiva dupla face com adesivo a base d'água, rolo com
medidas minimas de 12mm x 30m
fita métrica, para uso doméstico com marcação especial para
alfaiate, composição de 95% poliéster e 5% fibra de vidro,
tamanho de 1,50m. unidade.
folha de eva estampado, dimensões aproximadas: 40 cm x 50 cm,
ótima qualidade, cores variadas.
folha de eva lisa, dimensões aproximadas: 60 cm x 40 cm x 2
mm, ótima qualidade, cores variadas.
glitter, pote com no minimo 3,5 gramas, cores variadas, material
polivinila, aspecto: partículas metalizadas extrafinas.
grafite para lapiseira 0,5 mm, 2b, comprimento 60 mm, tubo com
12 minas.
grafite para lapiseira 0,7 mm, 2b, comprimento 60 mm, tubo com
12 minas.
grampo para grampeador tamanho 106/6 em metal galvanizado,
pentes com no minimo 100 grampos, caixa com 2500 unidades.
lápis de cor com 24 cores, corpo em madeira na cor da mina,
formato hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem
emendas, mina centralizada, medindo 7x175 mm, com marca do
fabricante gravada no corpo do lápis, caixa com 24 lápis.
livro de ata, com 100 folhas, capa dura, folhas brancas, sem
margem e numeradas tipograficamente, com a primeira e a
última folha suplementar em branco, material papel alcalino,
gramatura 63g/m2, dimensões aproximadas 297x210mm.
livro de ata, com 50 folhas, capa dura, folhas brancas, sem
margem e numeradas tipograficamente, com a primeira e a
última folha suplementar em branco, material papel alcalino,
gramatura 63g/m2, dimensões aproximadas 297x210mm.
massa de modelar caixa com 12 cores, textura extra macia,
excelente consistência, baixa oleosidade, cores vivas e miscíveis,
produto a base de amido, atóxico, dimensões aproximadas
10,5x16,8x1,4cm (axlxp), peso aproximado 210g.
organizador de mesa triplo, em material acrílico, na cor fumê,
espaço para acomodar canetas, lembretes e clips, medidas
aproximadas de 37x25x3cm (cxlxa). unidade.
papel a5, resma de 500 folhas, material papel alcalino, cor
branca, medidas aproximadas 210 mm x 148 mm, aplicação
impressora laser e jato tinta, gramatura 75g/m², que atenda as
normas iso9001 e iso14001, caixa com 10 resmas.
papel kraft em bobina com 15kg, 60cm de largura, 235 metros de
comprimento.
papeleira tripla (organizador de mesa), com posição fixa e com
movimentação de ambas as partes para um melhor manuseio,
em acrílico, na cor fumê, com anti-derrapante e anti-danificador
na parte inferior, com medidas aproximadas de 37 x 26,5 x 19,5
cm.
pasta catálogo na cor preta, capa em material de papelão
revestida em pvc, com medidas aproximadas de 350 x 255 mm,
com 50 sacos plásticos.
pasta de plastico com aba e elástico, em material polipropileno,
atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 30 mm, na cor
fume ou cristal.
pasta de plástico com grampo trilho de plástico, tamanho ofício,
em material polipropileno, diversas cores, medidas aproximadas
de 330 x 240 mm.
pasta em l em polipropileno flexivel, tamanho a4, com medidas
aproximadas de 220 mm x 305 mm, na cor fume ou cristal,
pacote com 10 unidades.
pastas suspensas, em fibra marmorizada e plastificada, cor
marrom, fabricada em papel cartão 350 g, dimensões 235 x 360
mm, prendedor macho e fêmea em plástico, visor em plástico
transparente e etiqueta para identificação, com 06 (seis) posições
para alojamento do visor, ponteiras para arquivamento em metal
com acabamento em ilhós nas extremidades superiores,
terminais das extremidades em plástico reforçado, caixa com 50
unidades.
perfurador metálico, médio, para dois furos simultâneos com
capacidade para perfurar no mínimo 20 folhas de papel 75g/m2,
dimensões mínimas 100x120x70 mm, em chapa de aço norma
sae 1010/20 (base, alavanca, suporte), fosfatizada, pintura
eletrostática, na cor preta.
pincel atômico em material plastico, 1100p, escrita grossa,
recarregável, com tinta a base de álcool nas cores: azul, preto,
vermelho e verde.
pistola para cola quente profissional, aplicador térmico
profissional indicado para derretimento de bastões de adesivo
termoplástico com diâmetro pequeno.
plástico transparente para encapar, liso, rolo com 25 m de
comprimento e 45 cm de largura aproximadamente.
porta fita adesiva, medidas aproximadas 190 x 95 x 130. lâmina
em aço inoxidável com corte especial e corpo injetado em
poliestireno, base antiderrapante, cor preto. capacidade para
fitas: 12x33, 12x50, 12x65, 19x50, 19x65, 20x50 e 25x50.
quadro para aviso, em mateiral de cortiça 0,60 x 0,90 m, com
moldura de aluminio.
lápis borracha com formulação de alta qualidade, livre de pvc,
excelente desempenho ao apagar e atóxica, ideal para apagar
tinta de caneta esferográfica, diâmetro carga 4 mm, formato
corpo cilíndrico, diâmetro corpo 8 mm, comprimento total 175
mm.
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca,
com moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas
aproximadas de 80x100cm. unidade.
régua em material plástico incolor, graduada em 30 cm,
subdivisão em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35
mm de largura.
elástico, material látex, cor amarela, tamanho número 18,
aplicação escritório, pacote com 100 gramas.
bexiga, lisa, nº 07, cor branca, Produto de primeira linha.pacote
com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor pink, Produto de primeira linha. pacote
com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor preta, Produto de primeira linha. pacote
com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor verde bandeira, Produto de primeira linha.
pacote com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor amarela sol, Produto de primeira linha.
pacote com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor prata, Produto de primeira linha. pacote
com 50 unidades.
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BRW

19,83

1.407,93

MS

19,96

2.495,00

MS

22,96

2.870,00

OFICE

5,77

1.159,77

BOND

17,63

3.878,60

PIRATININGA

6,43

707,30

MASTER

1,85

653,05

5,93

171,97

MAMUTH

MT

11,91

535,95

IPC

37,90

947,50

IPC

34,96

489,44

IPC

46,94

10.373,74

IPC

46,31

1.667,16

IPC

44,60

936,60

IPC

18,94

397,74

IPC

25,94

830,08

IPC

31,75

635,00

COLACRIL

6,33

126,60

COLACRIL

8,90

142,40

COLACRIL

6,32

865,84

FLEX

2,03

101,50

COLACRIL

12,47

249,40

FIT PEL

2,83

291,49

MERC

1,63

187,45

EVA

2,15

849,25

EVA

0,82

861,00

GLITER

0,37

90,65

LEO E LEO

0,39

48,75

LEO E LEO

0,39

40,95

CIS

4,46

107,04

LEO E LEO

7,30

554,80

SD

8,03

2.698,08

SD

4,71

1.460,10

ACRILEX

2,10

812,70

CRIL

12,83

2.668,64

BLUE

112,00

29.232,00

SFRA

98,98

2.375,52

NOVA

32,03

4.420,14

DAC

7,15

1.451,45

ACP

1,75

875,00

ACP

1,02

867,00

LEO

4,38

788,40

DELLO

83,35

29.339,20

MASTERPRINT

9,24

748,44

PILOT

2,94

1.187,76

CLASSE

6,69

327,81

DAC

17,75

887,50

CARBRINK

12,59

1.221,23

SOUZA

51,23

1.895,51

FABER
CASTELL

SOUZA

2,31

54,98

559,02

6.212,74

ACRIMIL

0,50

160,00

MAMUTH

1,35

353,70

IDEATEX

3,28

65,60

IDEATEX

3,28

16,40

IDEATEX

3,28

65,60

IDEATEX

3,28

65,60

IDEATEX

5,75

115,00

IDEATEX

5,75

28,75
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42129

20

Pct

bexiga, lisa, nº 07, cor roxo uva, Produto de primeira linha.
pacote com 50 unidades.

IDEATEX

5,75

115,00

238

42133

1000

un

Saco de presente metalizado, 35x54cm, cores variadas.

CR

1,16

1.160,00

42135

Saco de presente metalizado, 25x37cm, cores variadas.

CR

0,96

1.920,00

TB

9,78

489,00

LEO E LEO

0,12

1.364,16

ADELBRAS

0,54

658,80

FITPEL

1,09

163,50

FITPEL

1,16

1.190,16

ADELBRAS

1,79

1.943,94

FLEX

3,96

7.128,00

POLIX

6,56

131,20

240

2000

un

241

42136

50

un

243

42306

11368

un

250

29440

1220

un

251

42303

150

un

252

11746

1026

un

253

9105

1086

un

256

43067

1800

un

257

43071

20

un

Cola de silicone, Ideal para colagem de azulejos, plásticos,
madeiras, borrachas, metais, pedras, cerâmicas. 14g.
lápis preto, de grafite hb, nº 02, corpo em madeira, formato
cilíndrico e hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem
emendas, medindo no mínimo 7 x 175 mm, com marca do
fabricante gravada no corpo do lápis.
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropileno bi
orientado e adesivo acrílico a base d'água; rolo com medidas
mínimas de 12mm x 40 m.
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropileno bi
orientado e adesivo acrílico a base d'água; rolo com medidas
mínimas de 19mm x 30 m.
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropileno bi
orientado e adesivo acrílico a base d'água; rolo com medidas
mínimas de 25mm x 50 m.
fita adesiva transparente, especificações: filme de polipropileno bi
orientado e adesivo acrílico a base d'água; rolo com medidas
mínimas de 48mm x 45 m.
Cartela contendo no mínimo 200 unidades de etiqueta autoadesiva em formato circular, com aproximadamente 10mm de
diâmetro, confeccionadas em papel adesivo fosco coloridas. Cores
a escolher: verde, vermelha, amarela ou azul
Placas de isopor com 100 cm x50 cm, com no mínimo 25 mm de
espessura.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 138/2018 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 090/2018,
homologado em 27/06/2018.
Valor Homologado: R$ 23.677,98 (Vinte e três mil seiscentos e setenta e
sete reais e noventa e oito centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de
expediente, correlatos, entre outros, para as secretarias em geral.
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Cód.

Qtde

10

29981

11

29982

21

42309

198

un

36

29086

75

Cx.

74

37068

19

Cx.

79

29426

54

UN

100

29512

1015

116

42806

83

Valor
Total
R$

Descrição

Marca

83

UN

bateria alcalina, 9v, com terminais positivo e negativo, medidas
aproximadas de 4,5x2,5x1,5cm. unidade.

MAXPRINT

5,85

485,55

105

UN

bateria cr2032, 3v, de lítio, em formato de botão. unidade.

ELGIN

1,20

126,00

BRW

1,89

lapiseira 0,7 mm, com corpo emborrachado, borracha no topo,
diversas cores.
caneta esferografica 0.7, na cor azul, preto e vermelho, com grip
emborrachado, ponta de aço e retratil, corpo transparente, grip e clip
coloridos, caixa com 12 unidades.
envelope de correspondência em papel branco, com medidas
aproximadas de 310 mm x 410 mm, caixa com 250 unidades.
estilete largo, lâmina 18mm. corpo metálico reforçado com
revestimento emborrachado,botão de ajuste com sistema de
travamento automático da lâmina. comprimento: 165 mm. largura:
18 mm

CIS

47,76

3.582,00

FORONI

82,93

1.575,67

CIS

2,43

131,22

FL

folha de eva com gliter e atoalhado, dimensões aproximadas: 40 cm x
50 cm, ótima qualidade, cores variadas.

VMP

2,90

2.943,50

Pct

presilha para processo, alongado de plástico (romeu e julieta) com
haste útil de 11 cm, cor transparente cristal, pacote contém 50 jogos.

WALEU

14,59

1.210,97

MULTICOLOR

5,98

538,20

FABER

2,50

50,00

CARLU

52,46

3.409,90

CHAMEX

47,00

1.739,00

VMP

35,34

1.272,24

VMP

88,97

2.847,04

VMP

0,47

VMP

0,13

23,40

POLIBRAS

1,50

345,00

122

11753

90

UN

lápis de cor bastão longo, sextavado, ótima qualidade, caixa com 12
unidades. contendo kit com 2 lápis preto sextavado, uma borracha,
um apontador em madeira reflorestada.

126

29452

20

UN

lápis preto 6b. ideal para desenhar e fazer esboços, formato
sextavado, embalagem com 12 unidades.

133

Valor
Unitário
R$

Unid.

material dourado, caixa de madeira com 611 peças em madeira,
sendo 500 cubos de 1 x 1 cm que representam as unidades, 100
barras de 10 x 1 cm que representam as dezenas, 10 placas de 10 x
10 cm que representam as centenas e 1 cubo de 10 x 10 x 10 cm que
representa o milhar.
papel a3, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 75,
comprimento 420, largura 297, resma com 500 folhas, caixa com 5
resmas.
papel contact colorido liso em bobina de 10m com 50cm de largura,
cores variadas, otima qualidade.
papel para presente em bobina com 15kg, couché, largura de 60cm,
estampa com desenhos infantis.
papel tipo manteiga com medidas aproximadas de 40 x 60 cm, cores
variadas, pct 50 fls.
papel tipo seda, medidas aproximadas de 48 x 60 cm, 18 g/m², cores
variadas, ótima qualidade.
pasta de plástico tipo polionda, tamanho aproximado de 335 x 250 x
20 mm, cores variadas, com elástico.
pasta de plastico com aba e elástico, tamanho oficio, material de
polipropileno, atóxico, com medidas aproximadas 335 x 235 x 20
mm, na cor cristal ou fume.

374,22

11755

65

Cx.

135

334

37

Cx.

145

11756

36

UN

151

11728

32

UN

157

11762

130

FL

159

21907

180

FL

167

348

230

UN

171

25537

580

UN

POLIBRAS

1,48

858,40

179

29447

48

Cx.

percevejo aço latonado dourado, 9 mm, caixa com 100 unidades

BRW

1,42

68,16

196

29419

125

UN

porta clips em poliestireno, com uma tira magnética na borda do
recipiente, cores diversas, dimensões aproximadas 50 x 50 x 75 mm.

ACRIMET

5,39

673,75

207

8856

41

UN

suporte para fita adesiva, para fita pequena e grande, desing
moderno, linhas arredondadas, com lâmina de corte em aço
inoxidável, encaixe lateral da fita, medidas 13,5x8,5x22cm

CARBRINK

10,36

424,76

bexiga, lisa, nº 07, cor vermelha quente, Produto de primeira linha.
pacote com 50 unidades.

SÃO ROQUE

5,74

114,80

SÃO ROQUE

5,74

114,80

SÃO ROQUE

5,74

28,70

SÃO ROQUE

5,74

114,80

SÃO ROQUE

5,74

114,80

SÃO ROQUE

0,45

450,00

220

42118

20

Pct

221

42119

20

Pct

229

42127

5

Pct

232

42130

20

Pct

233

42131

20

Pct

237

42039

1.000

un

bexiga, lisa, nº 07, cor azul turquesa, Produto de primeira linha.
pacote com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor dourada, Produto de primeira linha. pacote
com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor Rosa Chock, Produto de primeira linha.
pacote com 50 unidades.
bexiga, lisa, nº 07, cor marron café, Produto de primeira linha.
pacote com 50 unidades.
folhas de papel cartolina cores variadas: preto, marrom, amarelo,
azul claro, azul escuro, vermelho, lilás, rosa, pink, verde claro, verde
escuro, beje, salmão, roxo, laranja, violeta.

61,10

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 27 de Junho de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 581/2018-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 204/2018 da Divisão de Licitações, de
20/06/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor público municipal
ERIK CELSO KOLLING, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, no período de 16/06/2018 à 02/07/2018, devido às necessidades
do Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela
administração.
Art. 2º- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Junho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA
PORTARIA Nº 587/2018-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 resultado do concurso público realizado em 08 de Novembro
de 2015, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2015, de 18 de
Agosto de 2015,
		RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em concurso público, NÁJARA CRISTINA PORTUGUES COL, para exercer o cargo
de provimento efetivo de PSICÓLOGO, do grupo ocupacional de saúde, anexo
V, do último regime estatutário da Lei nº 1.267/90, de 11 de setembro de 1990,
do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 67 da tabela de vencimentos
do município, a partir do dia 02 de julho de 2018.
Art. 2º- Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 28 de Junho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
		

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 588/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Ofício nº 553, de 06/06/2018, do Conselho Tutelar da Criança e
do Adolescente de Cianorte;
		RESOLVE:
Art.1º - NOMEAR, ANA PAULA CAVALCANTI CALADO para em substituição exercer a função de Conselheira do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, percebendo subsídio fixado
no Anexo I da Lei Municipal nº 3.467, de 09/05/2010 e alterações posteriores,
durante as férias do titular.
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 29 de Junho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 590/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado nº 9463, de 29/06/2018,
		RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal, JHONATAN
HENRIQUE DE ASSUNÇÃO referente ao Contrato por Prazo Indeterminado,
Regime C.L.T., no qual exerce o emprego público de AGENTE DE COMBATE
ÀS ENDEMIAS, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de julho de
2018.
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 29 de Junho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 589/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito das pessoas
abaixo relacionadas, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL – 40
HORAS - PSS, no Processo Seletivo Simplificado PSS regulamentado
pelo Edital n.º 001/2017, de 27 de janeiro de 2017, em pleitear a sua
nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da
exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico
do Município de Cianorte, Edição nº 1280, de 20 de Junho de 2018.
NOME

CLASSIFICAÇÃO

ALEKSSANDRA SERAFIM SENIZ

136º (centésimo trigésimo sexto) lugar

ROSECLEI RIBEIRO

137º (centésimo trigésimo sétimo) lugar

CARLA EDUARDA RODRIGUES

138º (centésimo trigésimo oitavo) lugar

DAYANNE M. BARRAVIEIRA

140º (centésimo quadragésimo) lugar

BETINA REDI DA SILVA

142º (centésimo quadragésimo segundo) lugar

PATRICIA F. DE SOUZA

145º (centésimo quadragésimo quinto) lugar

REGIANE LAURIANO

146º (centésimo quadragésimo sexto) lugar

MAURISIA MELO RODRIGUES

148º (centésimo quadragésimo oitavo) lugar

CRISTINA R. DE SOUZA ALBERTI

151º (centésimo quinquagésimo primeiro) lugar

TÂNIA MARIA APOLINARIA

152º (centésimo quinquagésimo segundo) lugar

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 29 de Junho de 2018.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Saúde
Responsável pelo Relatório: Michelly Poliana Viguiato Pricinotto
Cargo: Gestora da Parceria
Data da Visita: 05/06/2018
Considerando o disposto do artigo 64, § 1º e § 2º e incisos I, II, III, IV e V do
Decreto 145/2016 do município de Cianorte – Paraná, do dever de promover o
Monitoramento e Avaliação do cumprimento das atribuições relativas ao termo
de colaboração firmado entre o Município de Cianorte e a Organização da Sociedade Civil denominada Associação Beneficente Davi Muller – Comunidade
Terapêutica “Sou Vivo Não Uso Drogas”, a gestora da parceria passa a se manifestar:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
A visita foi realizada no dia 05 de Junho de 2018, na Associação Beneficente
Davi Muller – Comunidade Terapêutica “Sou Vivo Não Uso Drogas”, no período da manhã. Fui recepcionada por um dos coordenadores da entidade, que
guiou a visita, descrevendo as atividades realizadas e apresentando os espaços
físicos da entidade.
De acordo com as informações recebidas e com observação no local, os trabalhos desenvolvidos estão de acordo com o plano de trabalho firmado com o
munícipio de Cianorte.
O principal objetivo da entidade é o tratamento de paciente adultos, do sexo
masculino, em situação de uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas,
que são encaminhados pelos serviços de saúde do município. A entidade realiza
acolhimento residencial.
Durante a visita, observaram-se as áreas em que são realizadas as atividades
laborais, os alojamentos, a cozinha e refeitório.
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base
nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:
Cada interno fica voluntariamente na entidade por até oito meses.
Durante esse período são desenvolvidas atividades que visam a readequação
dos mesmos na sociedade, assim como a reintegração com os familiares. Sendo
assim, a entidade promove cursos e atividades profissionalizantes, atendimento
psicológico e orientações diversas. Além disso, há uma articulação com empresas do município com o objetivo que os internos tenham empregos após a alta
do tratamento.
Esses trabalhos impactam positivamente na sociedade, pois possibilitam aos internos uma recolocação social e econômica.
Dessa maneira, considero que estão sendo comprimidas as atividades previstas
na proposta de trabalho de forma satisfatória.
III - valores efetivamente transferidos pela administração pública:
Foram analisados os repasses realizados entre os meses de Janeiro e
Junho do ano de 2018.
Até o dia 30/06/2018 serão repassados R$ 78.750,00, sendo o repasse mensal de R$ 13.125,00. Ao longo da parceria, o repasse total foi de R$
210.000,00.
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for com-

provado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de
colaboração ou de fomento:
Os documentos comprobatórios das despesas que constam no departamento de contabilidade foram analisados e não foram encontradas irregularidades.
Verificou-se que foram cumpridas as metas e resultados estabelecidos no Termo de Colaboração.
A comissão deu vistas na prestação de contas contendo recibos de folha de pagamento dos funcionários, encargos sociais e a conta de energia elétrica. Com o
valor repassado também é pago parte do aluguel.
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo,
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
A Comissão de Monitoramento e Avaliação acompanhou a parceria
em relação às atividades desenvolvidas, a aplicação dos recursos financeiros e o
cumprimento do plano de trabalho, que de acordo com o estabelecido.
Responsável pelo Relatório: Michelly Poliana Viguiato Pricinotto
Cargo: Gestora da Parceria
Data da Visita: 05/06/2018
Considerando o disposto do artigo 64, § 1º e § 2º e incisos I, II, III, IV e V do
Decreto 145/2016 do município de Cianorte – Paraná, do dever de promover o
Monitoramento e Avaliação do cumprimento das atribuições relativas ao termo de colaboração firmado entre o Município de Cianorte e a Organização da
Sociedade Civil denominada Associação Educacional e Assistencial Bethania –
Comunidade Bethania, a gestora da parceria passa a se manifestar:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:
A visita foi realizada no dia 05 de Junho de 2018, na Associação Educacional
e Assistencial Bethania – Comunidade Bethania, no período da manhã. Fui recepcionada pela funcionária Fabíola Borba, que guiou a visita, descrevendo as
atividades realizadas e apresentando os espaços físicos da entidade.
De acordo com as informações recebidas e com observação no local, os trabalhos desenvolvidos estão de acordo com o plano de trabalho firmado com o
munícipio de Cianorte.
O principal objetivo da entidade é o tratamento de paciente adultos, do sexo
masculino, em situação de uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas,
que são encaminhados pelos serviços de saúde do município. A entidade realiza
acolhimento residencial.
Durante a visita, observaram-se as áreas em que são realizadas as atividades
laborais, os alojamentos, a cozinha e refeitório.
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base
nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:
Cada interno fica voluntariamente na entidade por até onze meses.
Durante esse período são desenvolvidas atividades que visam a readequação
dos mesmos na sociedade, assim como a reintegração com os familiares. Sendo
assim, a entidade promove cursos e atividades profissionalizantes, atendimento
psicológico e orientações diversas.
Tais atividades impactam positivamente na sociedade, pois possibilitam aos internos uma recolocação social e econômica.
Dessa maneira, considero que estão sendo comprimidas as atividades previstas
na proposta de trabalho de forma satisfatória.
III - valores efetivamente transferidos pela administração pública:
Foram analisados os repasses realizados entre os meses de Janeiro e
Junho do ano de 2018.
Até o dia 30/06/2018 serão repassados R$ 48.125,02 sendo o repasse
mensal de R$ 8.020,83 de acordo com o termo de colaboração 17/2017. Ao
longo da parceria, o repasse total foi de R$ 120.212,50.
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de
colaboração ou de fomento:
Os documentos comprobatórios das despesas que constam no departamento de contabilidade foram analisados e não foram encontradas irregularidades.
Verificou-se que foram cumpridas as metas e resultados estabelecidos no Termo de Colaboração.
A comissão deu vistas na prestação de contas contendo recibos de folha de pagamento dos funcionários, encargos sociais e a conta de energia elétrica.
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo,
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
A Comissão de Monitoramento e Avaliação acompanhou a parceria
em relação às atividades desenvolvidas, a aplicação dos recursos financeiros e o
cumprimento do plano de trabalho, que de acordo com o estabelecido.
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COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO – SAÚDE – PMC - OSC
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria realizada por meio do
Termo de Colaboração 16/2017, entre o Município de Cianorte e a Organização
da Sociedade Civil denominada Associação Beneficente Davi Muller – Comunidade Terapêutica “Sou Vivo Não Uso Drogas”, com finalidade de serviços de
tratamento de adultos, do sexo masculino, em situação de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em caráter residencial, considerando as ações
de acompanhamento e fiscalização, tendo realizado monitoramento in-loco em
05/06/2018 verificando o cumprimento das metas e objetivos assim como o
plano de aplicação contido no Plano de Trabalho e considerando o Relatório
Técnico da gestora da parceria esta comissão HOMOLOGA o referido relatório
e parecer.
Cianorte, 08 de junho de 2018.
___________________________
Antonio Piccinin
___________________________
Luana Dornellas Morelli
___________________________
Natan Mustasso Scotini
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO – SAÚDE – PMC - OSC
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria realizada por meio do
Termo de Colaboração 17/2017, entre o Município de Cianorte e a Organização
da Sociedade Civil denominada Associação Educacional e Assistencial Bethânia
– Comunidade Bethânia, com finalidade de serviços de tratamento de adultos,
do sexo masculino, em situação de uso, abuso ou dependência de substâncias
psicoativas em caráter residencial, considerando as ações de acompanhamento
e fiscalização, tendo realizado monitoramento in-loco em 05/06/2018, verificando o cumprimento das metas e objetivos assim como o plano de aplicação
contido no Plano de Trabalho e considerando o Relatório Técnico da gestora da
parceria com parecer esta comissão HOMOLOGA o referido relatório e parecer.
Cianorte, 08 de junho de 2018.
___________________________
Antonio Piccinin
___________________________
Luana Dornellas Morelli
___________________________
Natan Mustasso Scotini

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
PORTARIA Nº 026/2018
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias ao servidor DIEGO FERNANDO LASKA, referente ao período de trabalho compreendido entre 05/04/2017 à 04/04/2018, para serem gozadas entre os dias
02/07/2018 à 16/07/2018, devendo retornar as suas atividades em 17/07/2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 29 de junho
de 2018.
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