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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração

Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Suspensão 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, 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 aquisição de materiais elétricos e de iluminação para a 
manutenção do Bosque da Praça João XXIII e beiras da Rodovia PR323.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 242/2017

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, que fará realizar, às 15h30min do dia 
12 de Setembro 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 fornecimento de mão de obra para sistemas de prevenção contra incêndio e 
pânico de edifícios públicos do Município 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 25 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 015/2017

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. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 14 de 
Setembro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço. 
Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de iluminação pública 
através de instalação de postes republicanos em diversos trechos de pistas de 
caminhada no Município de Cianorte. Valor Máximo: R$ 890.708,56 (oitocen-
tos e noventa mil, setecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos). Prazo 
para execução: 12 (doze) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos 
e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, 
no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-
6209 e 3619-6210. Cianorte, 25 de Agosto de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 960/2017 - 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 GUSTAVO ROGÉRIO PEDROSO GARCIA, pessoa fí-
sica, residente e domiciliado na Rua do Pioneiro José Coelho, 442, Copacabana 
II, na cidade de Maringá, estado do Paraná, CEP 87023-310, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 10.357.951-1 e do CPF nº 089.529.219-09.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
80.100,00 (Oitenta mil e cem reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 961/2017 - 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 BIANCA SACOMAN, pessoa física, residente e domici-
liado na Rua Tiradentes, 1156, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 14.011.798-6 SSP/PR e do CPF nº 111.342.779-
54.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
146.187,00 (Cento e quarenta e seis mil cento e oitenta e sete reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 962/2017 - 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 JOÃO VENANCIO, pessoa física, residente e domicili-
ado na Rua Goiânia, 252, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 4.596.747-6 SSP/PR e do CPF nº 548.220.339-53.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 86.000,00 
(Oitenta e seis mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 963/2017 - 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 MILTON BAGESTERO, pessoa física, residente e do-
miciliado na Rua do Farmacêutico, 226, na cidade de Cianorte, estado do Pa-
raná, portador da Cédula de Identidade RG nº 16804312 SESP/SP e do CPF nº 
474.510.689-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 65.100,00 
(Sessenta e cinco mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 964/2017 - 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 BRUNA DE ASSIS MIRANDA, pessoa física, residente 
e domiciliado na Av. Rio Branco, 1389, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 9.882.137-6 SESP/PR e do CPF nº 
045.659.039-03.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 64.350,00 
(Sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 965/2017 - 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 ERNESTO CAVASIN SOBRINHO, pessoa física, resi-
dente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, 242, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 1344940-6 SESP/PR 
e do CPF nº 208.452.199-87.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
109.200,00 (Cento e nove mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 966/2017 - 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 VALERIA MIGNOSO, pessoa física, residente e do-
miciliado na Rua Monte Verde, 114, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 7640215-9 SESP/PR e do CPF nº 
005.743.729-70.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
105.000,00 (Cento e cinco mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 968/2017 - 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 NILSON DE SOUZA SANTOS, pessoa física, residente 
e domiciliado na Rua Asa Branca, 366, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 10.074.878-9 SESP/PR e do CPF nº 
021.122.119-86.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 49.501,00 
(Quarenta e nove mil quinhentos e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 971/2017 - 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 VALERIA TAVEIRA DUARTE RISSI, pessoa física, 
residente e domiciliado na Rua Benedito Pereira, 169, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.919.750-3 SESP/
PR e do CPF nº 038.182.279-69.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
180.900,00 (Cento e oitenta mil e novecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 974/2017 - 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 AMERICO RIKIO TANAKA, pessoa física, residente 
e domiciliado na Rua José Bonifácio, 1162, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.734.057 SESP/PR e do CPF 
nº 435.768.939-20.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 50.278,00 
(Cinquenta mil duzentos e setenta e oito reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 975/2017 - 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 CLEUNICE WALKIRIA RISSI, pessoa física, residente 
e domiciliado na Rua Tijuco, 148, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 5.771.850-1 SESP/PR e do CPF nº 
155.763.078-01.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
159.600,00 (Cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 976/2017 - 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 EDSON RISSI DUARTE, pessoa física, residente e do-
miciliado na Rua Benedito Pereira, 169, na cidade de Cianorte, estado do Pa-
raná, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.858.143-9 SESP/SP e do CPF 
nº 008.306.259-92.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 
123.690,00 (Cento e vinte e três mil seiscentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de agosto de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 977/2017 - 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 FABIANA LOURO CAMPOS, pessoa física, residente 
e domiciliado na Rua Porfirio Pizzini, 126, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.024.481-7 SESP/PR e do CPF 
nº 037.941.579-82.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 05/2017.
OBJETO: Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado R$ 67.990,00 
(Sessenta e sete mil novecentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 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 
05/2017, modalidade Concorrência Pública, Processo 186/2017, concernente 
a Alienação de imóveis urbanos pertencentes ao Município de Cianorte.  
II – A adjudicação do objeto da licitação para:  

Nome Item Quadra Valor por terreno  

 Lote A vista Valor total 
GUSTAVO ROGÉRIO PEDROSO GARCIA 7 8-06-R R$         80.100,00 R$ 80.100,00 

BIANCA SACOMAN 13 5-22 R$         85.887,00 R$ 146.187,00 48 03-A-6 R$         60.300,00 
JOÃO VENANCIO 14 5-23 R$         86.000,00 R$ 86.000,00 
MILTON BAGESTERO 18 14-4 R$         65.100,00 R$ 65.100,00 
BRUNA DE ASSIS MIRANDA 28 14-14 R$         64.350,00 R$ 64.350,00 
ERNESTO CAVASIN SOBRINHO 29 14-15 R$       109.200,00 R$ 109.200,00 
VALERIA MIGNOSO 32 8-9 R$       105.000,00 R$ 105.000,00 

EVERALDO COSTA MOREIRA 39 16-6 R$         59.070,00 R$ 118.140,00 41 16-8 R$         59.070,00 
NILSON DE SOUZA SANTOS 40 16-7 R$         49.501,00 R$ 49.501,00 
RODRIGO CAVALARI 44 03-A-2 R$         58.501,00 R$ 58.501,00 

CORSI & AFONSO LTDA – ME 46 03-A-4 R$         58.500,00 R$ 122.000,00 72 11-8 R$         63.500,00 

VALERIA TAVEIRA DUARTE RISSI 
50 03-A-8 R$         60.300,00 

R$ 180.900,00 52 03-A-10 R$         60.300,00 
54 03-A-12 R$         60.300,00 

ANTONIO NERIS 61 6-15 R$         49.550,00 R$ 49.550,00 
ROGÉRIO NERIS DOMINGOS 63 4-12-R R$         59.005,00 R$ 59.005,00 
AMERICO RIKIO TANAKA 65 11-1 R$         50.278,00 R$ 50.278,00 

CLEUNICE WALKIRIA RISSI 
66 11-2 R$         53.200,00 

R$ 159.600,00 67 11-3 R$         53.200,00 
68 11-4 R$         53.200,00 

EDSON RISSI DUARTE 69 11-5 R$         56.900,00 R$ 123.690,00 70 11-6 R$         66.790,00 
FABIANA LOURO CAMPOS 71 11-7 R$         67.990,00 R$ 67.990,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 264/2017 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 Eletrônico sob nº 193/2017, homologado 
em 10/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 44.340,00 (Quarenta e quatro mil trezentos e 
quarenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de esfigmomanômetros para 
a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: NOROESTE MEDICAMENTOS 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$ 

1 700 UN 

esfigmomanômetro adulto, composto de manômetro mecânico 
tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira 

com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, 
resistente, flexível e não elástico e se molda facilmente ao 

braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, 
com borracha especial, que recebe tratamento térmico, 

recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita 
vedação, acondicionado em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e aprovado pelo inmetro. 

PREMIUM 54,50 38.150,00 

3 100 UN 

esfigmomanômetro adulto obeso, composto de manômetro 
mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, 
braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de 

algodão, resistente, flexível e não elástico e se molda 
facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas 
de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento 
térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e 

perfeita vedação, acondicionado em bolsa apropriada, 
embalagem individual, procedência nacional e aprovado pelo 

inmetro. unidade. 

PREMIUM 61,90 6.190,00 

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

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 265/2017 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 Eletrônico sob nº 193/2017, homologado 
em 10/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 5.289,00 (Cinco mil duzentos e oitenta e nove reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de esfigmomanômetros para 
a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE 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$ 

2 100 UN 

esfigmomanômetro infantil, composto de manômetro mecânico 
tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com 

fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, 
flexível e não elástico e se molda facilmente ao braço, manguito e 

pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha 
especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, 

acondicionado em bolsa apropriada, embalagem individual, 
procedência nacional e aprovado pelo inmetro. 

PREMIUM 52,89 5.289,00 

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

 

 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 455/2016 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 Concorrência Pública sob nº 03/2016, homologado 
em 29/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 78.629,60 (setenta e oito mil seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos). 
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de capacitação e assessoria pedagógica para servidores municipais 
da SMEC, escolas e CMEI’S.  
Empresa: ENTERPRISE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 32 Horas 

formação continuada com capacitação para coordenadores pedagógicos da 
secretaria municipal de educação e cultura, equipes pedagógicas e diretores 

das escolas municipais, professores dos 1º anos, do ensino fundamental i, da 
rede municipal de ensino, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos  para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

2 32 Horas 

formação continuada com capacitação para coordenadores pedagógicos da 
secretaria municipal de educação e cultura, equipes pedagógicas e diretores 

das escolas municipais, professores dos 2º anos, do ensino fundamental i, da 
rede municipal de ensino, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos  para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

3 32 Horas 

formação continuada com capacitação para coordenadores pedagógicos 
secretaria municipal de educação e cultura, equipes pedagógicas e diretores 

das escolas municipais, professores dos 3º anos, do ensino fundamental i, da 
rede municipal de ensino, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos  para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

4 32 Horas 

capacitação para coordenação pedagógica da secretaria municipal de 
educação, professores da educação infantil e equipe pedagógica das escolas 

municipais, coordenadores setoriais, educadores infantis e auxiliares de 
educadores infantis dos centros municipais de educação infantil sobre 

encaminhamento teórico-metodológico dos processos de ensino e 
aprendizagem na educação infantil, sob a perspectiva da teoria histórico-

cultural. 

140,41 4.493,12 

5 32 Horas 

formação continuada com capacitação, para coordenação pedagógica da 
secretaria municipal de educação e cultura, professores da educação infantil 

e equipe pedagógica das escolas municipais, coordenadores setoriais, 
educadores infantis e auxiliares de educadores infantis dos centros 

municipais de educação infantil sobre encaminhamento teórico-metodológico 
dos processos de ensino e aprendizagem na educação infantil ii, sob a 

perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

6 32 Horas 

formação continuada com capacitação pedagógica para coordenação 
pedagógica da secretaria municipal de educação e cultura, equipe 

interdisciplinar, professores da educação especial e equipes pedagógicas das 
escolas municipais sobre "formação e acompanhamento teórico-metodológico 

dos processos de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino 
fundamental e na área da educação especial, sob a perspectiva da teoria 

histórico-cultural". 

140,41 4.493,12 
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Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 455/2016 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 Concorrência Pública sob nº 03/2016, homologado 
em 29/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 78.629,60 (setenta e oito mil seiscentos e vinte e 
nove reais e sessenta centavos). 
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de capacitação e assessoria pedagógica para servidores municipais 
da SMEC, escolas e CMEI’S.  
Empresa: ENTERPRISE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 32 Horas 

formação continuada com capacitação para coordenadores pedagógicos da 
secretaria municipal de educação e cultura, equipes pedagógicas e diretores 

das escolas municipais, professores dos 1º anos, do ensino fundamental i, da 
rede municipal de ensino, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos  para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

2 32 Horas 

formação continuada com capacitação para coordenadores pedagógicos da 
secretaria municipal de educação e cultura, equipes pedagógicas e diretores 

das escolas municipais, professores dos 2º anos, do ensino fundamental i, da 
rede municipal de ensino, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos  para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

3 32 Horas 

formação continuada com capacitação para coordenadores pedagógicos 
secretaria municipal de educação e cultura, equipes pedagógicas e diretores 

das escolas municipais, professores dos 3º anos, do ensino fundamental i, da 
rede municipal de ensino, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos  para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

4 32 Horas 

capacitação para coordenação pedagógica da secretaria municipal de 
educação, professores da educação infantil e equipe pedagógica das escolas 

municipais, coordenadores setoriais, educadores infantis e auxiliares de 
educadores infantis dos centros municipais de educação infantil sobre 

encaminhamento teórico-metodológico dos processos de ensino e 
aprendizagem na educação infantil, sob a perspectiva da teoria histórico-

cultural. 

140,41 4.493,12 

5 32 Horas 

formação continuada com capacitação, para coordenação pedagógica da 
secretaria municipal de educação e cultura, professores da educação infantil 

e equipe pedagógica das escolas municipais, coordenadores setoriais, 
educadores infantis e auxiliares de educadores infantis dos centros 

municipais de educação infantil sobre encaminhamento teórico-metodológico 
dos processos de ensino e aprendizagem na educação infantil ii, sob a 

perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

6 32 Horas 

formação continuada com capacitação pedagógica para coordenação 
pedagógica da secretaria municipal de educação e cultura, equipe 

interdisciplinar, professores da educação especial e equipes pedagógicas das 
escolas municipais sobre "formação e acompanhamento teórico-metodológico 

dos processos de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino 
fundamental e na área da educação especial, sob a perspectiva da teoria 

histórico-cultural". 

140,41 4.493,12  

 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

7 32 Horas 

assessoria pedagógica para coordenação pedagógica da secretaria municipal 
de educação e cultura, equipe interdisciplinar, professores da educação 
especial e equipes pedagógicas das escolas municipais sobre "formação e 

acompanhamento teórico-metodológico dos processos de ensino e 
aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental e na área da 

educação especial, com ênfase em altas habilidades e superdotação, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural". 

140,41 4.493,12 

8 32 Horas 

assessoria pedagógica para coordenação pedagógica da secretaria municipal 
de educação e cultura, equipe interdisciplinar, professores da educação 
especial e equipes pedagógicas das escolas municipais sobre “formação e 

acompanhamento teórico-metodológico dos processos de ensino e 
aprendizagem, bem como avaliação pedagógica na área da educação especial, 

diversidade e inclusão, sob a perspectiva da teoria histórico-cultural”. 

140,41 4.493,12 

9 32 Horas 

assessoria pedagógica para coordenação pedagógica da secretaria municipal 
de educação e cultura, direção e equipes pedagógicas das escolas municipais 

e dos centros municipais de educação infantil sobre "acompanhamento 
teórico metodológico dos processos de ensino e aprendizagem nos anos 
iniciais do ensino fundamental, sob a perspectiva da teoria. histórico-

cultural". 

140,41 4.493,12 

10 32 Horas 

formação continuada com capacitação pedagógica para coordenação 
pedagógica da secretaria municipal de educação e cultura, direção, 

professores e equipes pedagógicas das escolas municipais e dos centros 
municipais de educação infantil sobre "a arte de contar história como parte 
integrante do processo educativo e acompanhamento teórico metodológico 

dos processos de ensino e aprendizagem na educação infantil, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural". 

140,41 4.493,12 

11 48 Horas 

formação continuada com capacitação em língua portuguesa para 
coordenadores pedagógicos da secretaria municipal de educação e cultura, 

equipes pedagógicas e diretores das escolas municipais, professores 
auxiliares e professores do contraturno dos anos iniciais, do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino, no que se refere às orientações 
pedagógicas e encaminhamentos teórico-metodológicos para o trabalho com 

gêneros textuais como ferramenta didática para o ensino da língua 
portuguesa (leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino 

fundamental, sob a perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 6.739,68 

12 32 Horas 

formação continuada com capacitação em matemática para os professores 
dos 4º e 5º anos, do ensino fundamental i, para coordenadores pedagógicos 

da secretaria municipal de educação e cultura, equipes pedagógicas e 
diretores das escolas municipais, no que se refere às orientações pedagógicas 

e encaminhamentos teórico-metodológicos, sob a perspectiva da teoria 
histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

13 48 Horas 

formação continuada com capacitação em matemática para os professores 
dos 1º anos, series iniciais, do ensino fundamental i, para coordenadores 

pedagógicos da secretaria municipal de educação e cultura, equipes 
pedagógicas e diretores das escolas municipais, no que se refere às 

orientações pedagógicas e encaminhamentos teórico-metodológicos, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 6.739,68 

14 24 Horas 

assessoria pedagógica em matemática para coordenadores pedagógicos da 
secretaria municipal de educação, equipes pedagógicas e diretores das 

escolas municipais, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos, sob a perspectiva da teoria 

histórico-cultural. 

140,41 3.369,84 

15 24 Horas 

assessoria pedagógica em lingua portuguesa para coordenadores pedagógicos 
da secretaria municipal de educação, equipes pedagógicas e diretores das 

escolas municipais, no que se refere às orientações pedagógicas e 
encaminhamentos teórico-metodológicos, sob a perspectiva da teoria 

histórico-cultural. 

140,41 3.369,84 

16 32 Horas 

capacitação para coordenadores pedagógicos da secretaria municipal de 
educação, equipes pedagógicas e diretores das escolas municipais, 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental (4º anos) da rede 
municipal de ensino no que se refere às orientações pedagógicas e 

encaminhamentos teórico-metodológicos para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

17 32 Horas 

capacitação para coordenadores pedagógicos da secretaria municipal de 
educação, equipes pedagógicas e diretores das escolas municipais, 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental (5º anos) da rede 
municipal de ensino no que se refere às orientações pedagógicas e 

encaminhamentos teórico-metodológicos para o trabalho com gêneros 
textuais como ferramenta didática para o ensino da língua portuguesa 

(leitura e produção textual) nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a 
perspectiva da teoria histórico-cultural. 

140,41 4.493,12 

Total geral de R$ 78.629,60 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 29 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

 

 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 456/2016 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 356/2016, homologado em 
30/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 29.309,00 (vinte e nove mil e trezentos e nove reais). 
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e 
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de 
leite de soja para distribuição gratuita.  
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE 
SOJA LTDA ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid
. Descrição Marca Valor 

Unitário  Valor Total  

2 8.000 UN 
quilo de soja em grãos não transgênica para 

fabricação de leite de soja, sem sujeiras e 
embaladas em sacos de 40kg. 

Agrop 
tibagi 

2,50 
20.000,00 

4 30 UN fitas para o datador da máquina embaladeira  Alberm
aq 

16,00 480,00 

5 200 UN litros de emulsão antiespumante próprio para 
produtos alimentícios. diluição 1 ml/litro 

Real 17,20 3.440,00 

6 200 UN 
litros de aromatizante a base oleosa com corante 

e aroma, próprio para produtos alimentícios. 
diluição 1 ml/litro 

Real 17,00 
3.400,00 

8 20 UN galões de 5lt de desincrustante alcalino clorado Marqui
mica 

35,90 718,00 

9 20 UN galões de 5lt de desincrustante ácido Marqui
mica 

39,80 796,00 

10 100 UN pacotes de saco de lixo 50 litros reforçado com 
10 unidades cada 

plastipe
l 

4,75 475,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

 

 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 456/2016 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 356/2016, homologado em 
30/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 29.309,00 (vinte e nove mil e trezentos e nove reais). 
Objeto: Aquisição de material para manutenção da vaca mecânica e 
embaladeira, material para embalagem, soja e aditivos para fabricação de 
leite de soja para distribuição gratuita.  
Empresa: COPROLEI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LEITE DE 
SOJA LTDA ME 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid
. Descrição Marca Valor 

Unitário  Valor Total  

2 8.000 UN 
quilo de soja em grãos não transgênica para 

fabricação de leite de soja, sem sujeiras e 
embaladas em sacos de 40kg. 

Agrop 
tibagi 

2,50 
20.000,00 

4 30 UN fitas para o datador da máquina embaladeira  Alberm
aq 

16,00 480,00 

5 200 UN litros de emulsão antiespumante próprio para 
produtos alimentícios. diluição 1 ml/litro 

Real 17,20 3.440,00 

6 200 UN 
litros de aromatizante a base oleosa com corante 

e aroma, próprio para produtos alimentícios. 
diluição 1 ml/litro 

Real 17,00 
3.400,00 

8 20 UN galões de 5lt de desincrustante alcalino clorado Marqui
mica 

35,90 718,00 

9 20 UN galões de 5lt de desincrustante ácido Marqui
mica 

39,80 796,00 

10 100 UN pacotes de saco de lixo 50 litros reforçado com 
10 unidades cada 

plastipe
l 

4,75 475,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 994/2017 - 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 CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAÚDE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Rodovia dos Mineiros, 403, Bairro Jardim Monterrey, CEP 83.507-000, na ci-
dade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.626.776/0001-60 . 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 161/2017.
OBJETO: Aquisição de equipamentos utilizando recursos do Incentivo Finan-
ceiro de Investimento para as Unidades de Atenção Primária do Município do 
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde- APSUS conforme Re-
solução nº604/2015 da Secretária de Estado da Saúde do Paraná.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.553,10 (Treze mil quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/09/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 998/2017 - 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 CAROL COMERCIAL - EIRELI - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Ney Braga, 452, Vila Franche-
lo, CEP 87160-000, na cidade de Mandaguaçu, estado do Paraná, telefone (44) 
3245-2026, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.867.300/0001-26. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 08/2017.
OBJETO: Aquisição de Material de Copa e Cozinha para todos os setores da 
Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.465,00 (Um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de agosto de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1018/2017 - 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 GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Vitória, 338, Vila Esperança, 
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CEP 87020-320, telefone (44) 3033-1350, na cidade de Maringá, Estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.159.962/0001-86. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 316/2016.
OBJETO: Aquisição de uniformes para profissionais da Secretaria Municipal 
de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 891,60 
(Oitocentos e noventa e um reais e sessenta centavo). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1028/2017 - 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  GENTE SEGURADORA SA, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Rua Marechal Floriano Peixoto, 450, Centro His-
tórico, CEP 90.020-060, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do 
Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 90.180.605/0001-02. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 200/2017.
OBJETO: Contratação de seguros para veículos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.385,00 (Seis mil trezentos e oitenta e cinco reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 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 
193/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 268/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de esfigmomanômetros para a Secretaria 
Municipal de Saúde.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: NOROESTE MEDI-
CAMENTOS LTDA - EPP como vencedora dos itens 01-03 no valor total de R$ 
44.340,00 (Quarenta e quatro mil trezentos e quarenta reais); e, CIRÚRGICA 
SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP como vencedora do 
item 02 no valor total de R$ 5.289,00 (Cinco mil duzentos e oitenta e nove 
reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 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 
200/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 283/2017, concernente a 
Contratação de seguros para veículos da Administração Municipal.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS como vencedora dos itens 01-02-03-04 
no valor total de R$ 6.220,00 (Seis mil duzentos e vinte reais); e, GENTE SE-
GURADORA SA como vencedora dos itens 05-06-07-08 no valor total de R$ 
6.385,00 (Seis mil trezentos e oitenta e cinco reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de agosto de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 962/2015 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA J. C. PUPIM & CIA 
LTDA - ME ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE 
PREGÃO Nº 237/2015.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF 
no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 

Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA: J. C. PUPIM & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de dire-
ito privado, com sede à Avenida Minas Gerais, 1456, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.674.974/0001-62, neste ato 
representada por sua sócia administradora, Sra. Rosilene de Fátima Roco Pu-
pim, portadora da Cédula de Identidade RG nº 700536-7 SSP/PR e do CPF nº 
698.155.699-53, residente e domiciliada em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de execução e vigência, tendo início em 10/09/2017 e término em 10/09/2018. 
Cláusula Segunda: 
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 976.794,00 (novecentos e setenta e 
seis mil e setecentos e noventa e quatro reais).
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 2.823.988,33 (dois milhões 
e oitocentos e vinte e três mil e novecentos e oitenta e oito reais e trinta e três 
centavos).
Cláusula Terceira: Dotação Orçamentária: 
14.05.18.541.0020.2.112 – Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque 
Cinturão Verde 3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros PJ - Fonte 0 
14.05.18.541.0020.2.112 – Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque 
Cinturão Verde 3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros PJ - Fonte 555 
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, 22 de agosto de 2017.

Rosilene de Fátima Roco Pupim Claudemir Romero Bongiorno
J. C. PUPIM & CIA LTDA - ME                    Prefeito 
 Contratada                                    Contratante
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