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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Eletrônico nº 206/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da sessão referente 
ao PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contra-
tação de empresa para fornecimento de solução de desenho assistido, através de 
aquisição de softwares para a Divisão de Engenharia. Nova sessão será agenda-
da e devidamente publicada de acordo com o que determina a legislação. Infor-
mações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos 
ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 10 
de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 219/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, esfigmomanômetro, e outros equipamentos permanentes com 
recursos de propostas federais para as Unidades Básicas de Saúde. Credencia-
mento até as 8h do dia 28 de Agosto de 2017 através do site www.caixa.gov.
br; o recebimento das propostas até as 8h30min do dia 28 de Agosto de 2017; 
oferecimento de lances a partir de 15h do dia 28 de Agosto 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 Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 10 de 

Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 211/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para rece-
bimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao edital 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro 
de preços para aquisição de mudas de flores, hidrogel, fertilizantes e substrato, 
e contratação de empresa para fornecimento e plantio de mudas de grama para 
manutenção e conservação de praças e canteiros do Município.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 213/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Re-
gistro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços limpeza 
de fossa séptica e encanamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 220/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 24 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 especi-
alizada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva 
com substituição de peças dos equipamentos odontológicos das Unidades Bási-
cas de Saúde de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 221/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 25 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 bolsas nécessaire 
para distribuição gratuita às mães de recém-nascidos através do Programa “Nas-
cer em Cianorte”.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 222/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min 
do dia 25 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 especializada para eventual prestação de serviços de reserva, emissão, 
marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 223/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 28 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 elétricos 
e de iluminação para a manutenção do Bosque da Praça João XXIII e beiras da 
Rodovia PR323.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 224/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 28 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 prestação de serviços de tapeçaria, capas de corvim, bancos e cinto de se-
gurança de veículos, reforma de cadeiras de rodas, macas e outros equipamentos 
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 dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 10 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Despacho 011/2017- LCT/PMC
Licitação nº 152/2017 – Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à Aqu-
isição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela 
Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
Conhecimento e Improcedência do recurso da empresa DUPATRI HOSPITA-
LAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
Parecer nº 1.176/2017-PJ/CNE – pela manutenção da Decisão do Pregoeiro
Considerando o disposto no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual “A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da iso-
nomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.”
Considerando o disposto na decisão do Pregoeiro, folhas 7679, 7679v, 7680, 
7681,7682,7683 e 7684 do processo licitatório 215/2017.
Considerando, que o Parecer Jurídico nº 1.176/2017, opina favoravelmente à 
decisão do Pregoeiro pela improcedência da impugnação.
DECIDO com fundamento no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, pelo CONHECI-
MENTO e IMPROCEDÊNCIA do recurso.
Providências necessárias pela Divisão de Licitações.
Cianorte/PR, 9 de agosto de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito de Cianorte

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 948/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  AUTO POSTO 70 CENTRO LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Avenida Goiás 26, CEP 87.200-151, telefone (44) 3018-2828, inscrita no CNPJ 
sob nº 23.119.737/0001-23. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 374/2016.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e óleo ARLA 32 para os veículos perten-
centes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 783,30 
(Setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de agosto de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 978/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida América, 1572, Conjunto 
Portal da América, CEP 87.205-100, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.643.905/0001-54.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 194/2017.
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OBJETO: Aquisição de 5 (cinco) câmeras fotográficas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 2.419,50 
(Dois mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 979/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CEBRA TREINAMENTOS LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jorge Mendes Pedroso, 168, 
Jardim Nossa Senhora do Rócio, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscri-
ta no CNPJ/MF sob nº 27.671.836/0001-74.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 181/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para ministração de horas-aula de oficinas do 
Programa ACESSUAS.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 7.560,00 
(sete mil quinhentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de agosto de 2017. 

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 
181/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 254/2017, concernente a 
Contratação de empresa para ministração de horas-aula de oficinas do Programa 
ACESSUAS.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: CEBRA TREINA-
MENTOS LTDA - ME como vencedora do item único no valor total de R$ 
7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de agosto de 2017.

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 
150/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 213/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos, toners, cilindros e unidade 
fusora para impressoras da SMEC.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: W P DO BRASIL 
LTDA - EPP como vencedora dos itens 1-2-3-6-9-10-19-20-24-25 no valor total 
de R$ 33.909,50 (Trinta e três mil novecentos e nove reais e cinquenta centa-
vos); TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA - EPP como vencedora dos 
itens 4-5-7-8-11-12-14-15-16-17-18-21-22-23-26-27-28-29-30-31 no valor total 
de R$ 69.066,90 (Sessenta e nove mil sessenta e seis reais e noventa centavos); 
PAPIROS – MOVEIS E ELETRO – EIRELI - ME como vencedora dos 32-33 
no valor total de R$ 80.475,00 (Oitenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais); 
e, A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora do item 13 no 
valor total de R$ 49.740,00 (Quarenta e nove mil setecentos e quarenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de agosto de 2017.

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 
151/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 214/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Serviços de encadernações e cópias ampliadas para 
a Secretaria Municipal de Saúde.

II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa A. M. APOLONIO 
PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 01-02-03-04-05 no valor 
total de R$ 2.975,00 (Dois mil novecentos e setenta e cinco reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de julho de 2017.

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 
187/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 262/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente e correlatos.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: TINELLI LIVRA-
RIA E PAPELARIA EIRELI - EPP como vencedora dos itens 01-14-15-17-19 
no valor total $ 6.073,50 (Seis mil setenta e três reais e cinquenta centavos); e, 
A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora dos itens 08-13-
23 no valor total de R$ 3.157,07 (Três mil cento e cinquenta e sete reais e sete 
centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de agosto de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 228/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 151/2017, homologado 
em 10/07/2017. 
Valor Homologado: R$ 2.975,00 (Dois mil novecentos e setenta e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Serviços de encadernações e cópias 
ampliadas para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 200 SVÇ encadernação até 100 folhas, em espiral, tamanho a4, 
com capa de pvc LASSANE 2,50 500,00 

2 200 SVÇ encadernação de 100 a 200 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 2,50 500,00 

3 400 SVÇ encadernação de 200 a 300 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 2,80 1.120,00 

4 100 SVÇ encadernação de 300 a 400 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 3,75 375,00 

5 100 SVÇ encadernação de 400 a 500 folhas, em espiral, tamanho 
a4, com capa de pvc LASSANE 4,80 480,00 

Total geral de R$ 2.975,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de julho de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 252/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 150/2017, homologado 
em 07/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 49.740,00 (Quarenta e nove mil setecentos e 
quarenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos, toners, 
cilindros e unidade fusora para impressoras da SMEC.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

13 150 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras brother modelo 
hl6182dwt, mfc8952dwt, dpc8157dn122 - com capacidade 

mínima de impressão de 60.000 (sessenta mil) páginas, 
sem uso, original do fabricante do equipamento. 

impressora em garantia. 

BROTHER 331,60 49.740,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de agosto de 2017.  

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 253/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 187/2017, homologado 
em 07/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 6.073,50 (Seis mil setenta e três reais e cinquenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente 
e correlatos.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 160 UN 
bateria alcalina, 9v, com terminais positivo e negativo, 

medidas aproximadas de 4,5x2,5x1,5cm. unidade. 
AFE 4,26 681,60 

14 169 UN 

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. 

S.DOMINGOS 7,95 1.343,55 

15 47 UN 

livro ponto, capa em papelão revestido em papel off-set 
120 g/m², miolo em papel apergaminhado, para registro 

de frequência, 100 fls. gramatura: capa 1.040 g/m², 
miolo 63 g/m², dimensões: 218x319mm. 

S.DOMINGOS 13,35 627,45 

17 21 UN 
papel kraft em bobina com 15kg, 60cm de largura, 235 

metros de comprimento. 
SFR 94,40 1.982,40 

19 15 UN 
papel para embrulho em bobina com 20kg, na cor 

branca, largura de 60cm. 
SFR 95,90 1.438,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 254/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 187/2017, homologado 
em 07/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 3.157,07 (Três mil cento e cinquenta e sete reais e 
sete centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente 
e correlatos.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP. 
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Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 253/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 187/2017, homologado 
em 07/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 6.073,50 (Seis mil setenta e três reais e cinquenta 
centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente 
e correlatos.  
Empresa: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 160 UN 
bateria alcalina, 9v, com terminais positivo e negativo, 

medidas aproximadas de 4,5x2,5x1,5cm. unidade. 
AFE 4,26 681,60 

14 169 UN 

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. 

S.DOMINGOS 7,95 1.343,55 

15 47 UN 

livro ponto, capa em papelão revestido em papel off-set 
120 g/m², miolo em papel apergaminhado, para registro 

de frequência, 100 fls. gramatura: capa 1.040 g/m², 
miolo 63 g/m², dimensões: 218x319mm. 

S.DOMINGOS 13,35 627,45 

17 21 UN 
papel kraft em bobina com 15kg, 60cm de largura, 235 

metros de comprimento. 
SFR 94,40 1.982,40 

19 15 UN 
papel para embrulho em bobina com 20kg, na cor 

branca, largura de 60cm. 
SFR 95,90 1.438,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 254/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 187/2017, homologado 
em 07/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 3.157,07 (Três mil cento e cinquenta e sete reais e 
sete centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de expediente 
e correlatos.  
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP.  

 

Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

8 10 UN fita para etiquetadora, 12 mm, 8 metros, branca, aplicação 
brother p- touch, referência m-k231. unidade. 

BROTHER 64,00 640,00 

13 193 UN 

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.  

TILIBRA 9,99 1.928,07 

23 1.900 UN saco plástico, grosso, dimensões 278x422mm. unidade. DAC 0,31 589,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de agosto de 2017. 
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 
194/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 270/2017, concernente a 
Aquisição de 5 (cinco) câmeras fotográficas.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa A. M. APOLONIO 
PAPELARIA LTDA - EPP como vencedora do item único no valor total de R$ 
2.419,50 (Dois mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de agosto de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 637/2017-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 sob nº 11887, de 10/08/2017, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora pública municipal PATRÍCIA OLI-
VEIRA DANGUI, do cargo de provimento efetivo de EDUCADOR INFANTIL 
– 40 HORAS, a partir de 10 de agosto de 2017.
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 10 de Agosto de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 

Considerando a necessidade de estabelecer normas para o procedimento ad-
ministrativo do lançamento do Imposto de Transmissão “Inter Vivos” de Bens 
Imóveis – ITBI, na Divisão de Receitas Imobiliárias, unidade administrativa da 
Secretaria Municipal de Finanças;
R  E  S  O  L  V  E
Art. 1º. Normatizar o lançamento do Imposto de Transmissão “Inter Vivos” de 
Bens Imóveis – ITBI, em Zona Rural e Zona de Expansão Urbana, que tenha 
como fato gerador a compra e venda de fração de bens imóveis, cuja área adqu-
irida ou remanescente seja inferior ao módulo rural.
Art. 2º. O contribuinte/adquirente deverá efetuar requerimento junto ao Proto-
colo Geral do Poder Executivo, devendo apresentar, no ato, uma solicitação para 
o lançamento do tributo e cópia da matrícula do imóvel (certidão de inteiro teor 
atualizada).
§ 1º. Na solicitação apresentada pelo contribuinte/adquirente deverá constar a 
identificação do imóvel com a fração para o lançamento tributário, a identifi-
cação do transmitente e do adquirente;
§ 2º. Na solicitação de que trata este artigo deverá constar, obrigatoriamente, a 
declaração de que o imóvel objeto do negócio jurídico não se destinará a for-
mação de núcleo habitacional em desacordo com a Lei Municipal nº 2.748/2006 
e Lei Federal nº 6.766/1979.
§ 3º. A fração para o lançamento tributário de que trata o § 1º deste artigo, con-
stante na solicitação e/ou Escritura Pública de Compra e Venda apresentada ao 
Município, deverá ser identificada através de percentual.
Art. 3º. Após recebida a solicitação do contribuinte, o Protocolo Geral en-
caminhará o procedimento administrativo à Divisão de Receitas Imobiliárias 
para análise.
Art. 4º. Uma vez analisado o procedimento e havendo a incidência do tributo a 
Divisão de Receitas Imobiliárias comunicará o contribuinte para que o mesmo 
assine o Termo de Compromisso e Responsabilidade, assumindo perante o Po-
der Público Municipal que não dará destinação diversa, da declarada, ao imóvel 
adquirido.
Parágrafo único. Assinado o Termo de Compromisso e Responsabilidade pelo 
contribuinte será expedida a guia de recolhimento do tributo.
Art. 5º. Finalizado o procedimento junto à Divisão de Receitas Imobiliárias, 
a Secretaria Municipal de Finanças efetuará cópia do mesmo e promoverá o 
arquivamento interno; em ato contínuo encaminhará os documentos originais à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a realização de atos administrati-
vos inerentes a atribuição de sua competência.
Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2017.

JOLANIR GERALDA BELONE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Eu, ___________________, brasileiro(a), (estado civil), (profissão), inscrito no 
CPF/MF nº ____________, portador da cédula de identidade RG nº __________ 
SSP/__, domiciliado à (rua, avenida), nº___, no município de _________/(UF), 
venho, por meio deste, na qualidade de adquirente de uma fração de ____% do 
imóvel (descrição do imóvel), assumir o compromisso perante esse Poder Públi-
co Municipal de não realizar a formação de núcleo habitacional em desacordo 
com a Lei Municipal nº 2.748/2006 e Lei Federal nº 6.766/1979.
Ademais, tenho ciência de que essa Administração Municipal poderá realizar 
diligências a fim de fiscalizar a devida destinação do bem imóvel, podendo, 
caso de constatação de irregularidade, ser responsabilizado administrativa, civil 
e criminalmente.
Por fim, reconheço que o recolhimento do ITBI ora lançado não tem o condão de 
regularizar eventual parcelamento irregular de solo.
Cianorte, ___ de ______ de 20__.

____________________________
(assinatura do contribuinte)

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2017- CMC  

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, Centro, em Ci-
anorte - PR, e a empresa WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 07.673.796.0001-92, com sede na Rua Oscar Leopoldino da Silva, 
119, Jardim Dirceu, em Marília, SP.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de DISPENSA POR 
LIMITE Nº 031/2017-CMC. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença 
de uso por tempo determinado de sistemas de informática abrangendo insta-
lação, importação de dados, treinamento e manutenção de sistemas de Controle 
do Processo Legislativo, incluindo a criação e hospedagem de web site inte-

Câmara de Vereadores

Div. de Recursos Humanos

Secretaria de Finanças
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www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial 
do Município de Cianorte

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

Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil

Editado por

grado.
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.3.90.39.11.00
3.3.90.39.48.00 Locação de Softwares - Fonte: 1001 - Valor R$: 6.600,00 
Serviço de seleção e treinamento- Fonte 1001 – Valor R$ 1.200,00 
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 06/08/2018.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 07 de agosto 

de 2017.


