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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 229/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços
para aquisição de suplementos alimentares para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até as 8h do
dia 31 de Agosto de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das
propostas até as 8h30min do dia 31 de Agosto de 2017; oferecimento de lances
a partir de 8h30min do dia 1 de Setembro de 2017. 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. Fones: (44)
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 15 de Agosto de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 230/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de equipamentos, móveis e eletrodomésticos utilizando recursos do Incentivo Financeiro de
Investimento para as Unidades de Atenção Primária do Município do Programa
de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS conforme Resolução
nº604/2015 da Secretária de Estado da Saúde do Paraná. Credenciamento até as
8h do dia 4 de Setembro de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8h30min do dia 4 de Setembro de 2017; oferecimento de
lances a partir de 15h do dia 4 de Setembro de 2017. O Edital e seus respectivos
modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, pra-
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zos, 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. Fones: (44)
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 15 de Agosto de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 192/2017
Reabertura de Prazos e Alterações
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 9:00 horas do
dia 31 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de material de
construção para eventuais reparos e manutenções em edificações da Secretaria
Municipal de Saúde.
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 15 de Agosto de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 197/2017
Reabertura de Prazos e Alterações
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 29 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de serviços
de funilaria em automóveis e caminhões da Secretaria de Serviços Municipais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
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poníveis 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 15 de Agosto de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 198/2017
Reabertura de Prazos e Alterações
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 30 de Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa
para execução de serviços de reparos em edificações públicas.
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 15 de Agosto de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 204/2017
Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 30 de
Agosto de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço,
com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos para manutenção e conservação das instalações públicas e diversos setores
administrados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 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 15 de Agosto de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Tomada de Preços nº 015/2017
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, a SUSPENSÃO da reunião para
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente
ao edital TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço. Objeto: Contratação de
empresa para execução de obra de iluminação pública através de instalação de
postes republicanos em diversos trechos de pistas de caminhada no Município
de Cianorte. Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com
o que determina a legislação. Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella,
em 15 de Agosto de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

49.785,00 (Quarenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de agosto de 2017.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 578/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E APR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, ORIUNDO DA DISPENSA Nº 24/2014.
LOCATÁRIO:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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
LOCADOR:
APR – Administração e Participação Ltda, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 16.825.866/0001-71, sito na Rua San Francisco, 161,
Century Park, CEP 87.201-132, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, neste
ato representada pelo Senhor Paulo Roberto Pagani, portador da Cédula de Identidade nº 1.967.194-1 SSP/PR e o CPF sob o nº 640.964.409-49.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência em 12
meses, tendo início em 19/08/2017 e término em 19/08/2018.
Cláusula Segunda:
2.1 O valor mensal para o período aditivado será o mesmo, acrescentando ao
contrato o valor total de R$ 182.722,08 (cento e oitenta e dois mil setecentos e
vinte e dois reais e oito centavos).
2.2 O valor acumulado do contrato é de 682.098,96 (seiscentos e oitenta e dois
mil, noventa e oito reais e noventa e seis centavos).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária:
Atividade/Projeto/Elemento de Despesa

Fonte

2023

0804

10

304

0007

2

052

Manutenção da Vigilância Sanitária 339039

497

4079

0805

10

122

0004

2

054

Manutenção da Divisão de Administração 339039

303

Despesa

Classificação Funcional Programática

Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de agosto de 2017.
APR – Administração e Participação Ltda Claudemir Romero Bongiorno
Paulo Roberto Pagani			
Prefeito
LOCADOR
LOCATÁRIO

Câmara de Vereadores
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – A homologação do procedimento administrativo referente ao Processo de
Licitação nº 049/17- CMC, na modalidade Pregão Presencial sob nº 007/2017,
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção e reparos em equipamentos de informática da Câmara
Municipal de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: DIGITAL FENIX INFORMATICA LTDA-ME – CNPJ 10.927.387/0001-80 como vencedora do item
nº 01 (único) no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Cianorte, 15 de agosto de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 987/2017 - 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 ESTAÇÃO MIX EVENTOS LTDA - ME,
pessoa jurídica de direito privado, com filial sediada na cidade de Cianorte,
Estado do Paraná, à Av. América, 3921-B, Zona 01, CEP 87200-232, inscrita no
CNPJ sob nº 21.474.292/0002-55.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pregão Presencial nº 277/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para locação de equipamentos audiovisuais e
de som para eventos organizados pelas Escolas de ensino fundamental, CMEI’s,
SMEC e divisão de Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
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