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Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 106/2018

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: Contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de oficinas técnicas de flauta, canto, dança, capoeira, 
inclusão digital, circo e karatê para as pessoas incluídas nos serviços de convi-
vência e fortalecimento de vínculos, referenciado aos CRAS de Cianorte. Cre-
denciamento até 8h do dia 11 de Junho de 2018 através do site www.licitacoes.
caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia 11 de Junho de 
2018; início da sessão às 8h30min do dia 11 de Junho de 2018; oferecimento de 
lances a partir de 10h do dia 11 de Junho de 2018. O Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, pra-
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 3619-6332. Cianorte, em 23 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 107/2018

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 veículo 
tipo furgão zero quilômetro e sistema de refrigeração com isolamento térmico 
de carga para Divisão de Alimentação Escolar. Credenciamento até 8h do dia 8 
de Junho de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das 
propostas até 8h30min do dia 8 de Junho de 2018; início da sessão às 8h30min 
do dia 8 de Junho de 2018; oferecimento de lances a partir de 10h do dia 8 de Ju-
nho de 2018. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. 
Cianorte, em 23 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 057/2018

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. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 8 de Junho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contra-
tação de empresa para prestação de serviços de esterilização a óxido de etileno 
em materiais hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
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Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 004/2018

Prorrogação 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 15 
de Junho de 2018, 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 bueiro metálico, revestimento 
epóxi, sob trecho da PR323, km280+290m, através de método não destrutivo. 
Valor Máximo: R$ 380.267,22 (trezentos e oitenta mil, duzentos e sessenta e 
sete reais e vinte e dois centavos). Prazo para execução: 6 (seis) meses. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou re-
tirados 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 dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 
44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, em 23 de Maio 
de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Despacho 005/2018- LCT/PMC
Licitação nº 037/2018 – Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto Aten-
dimento Faustino Bongiorno.
Decisão do Pregoeiro - pela improcedência do recurso e manutenção do item 
35 à empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Parecer nº 709/2018-PJ/CNE – pela improcedência do recurso e manutenção do 
item 35 à empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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, que decisão do Pregoeiro (página 1797-1798) do processo 
64/2018, julgou improcedente o recurso e mantendo o item 35 para a empresa 
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.
Considerando, que o Parecer Jurídico nº 709/2018, opina pela improcedência e 
manutenção da decisão.
DECIDO com fundamento no artigo 49º, da Lei nº 8.666/93, pela IMPROCE-
DÊNCIA do recurso, de forma manter a decisão de classificação do item 35 à 
licitante MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA.
Providências necessárias pela Divisão de Licitações.
Cianorte/PR, 23 de maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 504/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa JOEL SILVA LIMA & CIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
à Rua Rodovia PR 323, Km 223, zona 11A, CEP 87211-400, telefone (44) 3631-
5733, inscrita no CNPJ sob nº 79.448.171/0001-38.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 298/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de ser-
viços mecânicos, lubrificação e ar condicionado em veículos do Corpo de Bom-
beiros de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 69.743,03 
(Sessenta e nove mil setecentos e quarenta e três reais e três centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de Maio de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 518/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Parecis, 332, zona 06, CEP 87205-
026, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
23.991.023/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 173/2017.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço elétrico, térreo, 
aéreo e hidráulico, para prestação dos mesmos na Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
21.917,50 (Vinte e um mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).       
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Maio de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 520/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa VIOTO, ROCHA & CIA LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 234, CEP 87.200-151, na cida-
de de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.341.352/0001-
35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 40/2018.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção dos órgãos da Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.501,30 (Oito mil quinhentos e um reais e trinta centavos).        
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Maio de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 95/2018 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 Presencial sob nº 76/2018, homologado 
em 21/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 83.795,00 (Oitenta e três mil setecentos e noventa 
e cinco reais). 
Objeto: Aquisição de troféus e medalhas para premiações culturais e 
esportivas do município de Cianorte.   
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

1 42268 330 UN 

troféu em acrílico cristal personalizado, recortado a 
laser no formato do desenho-gravação e dizeres por 

sistema digital colorido de acordo com cada evento, com 
as seguintes medidas: corpo de 10 mm de espessura, 
20 cm de largura e 20 cm de altura; base com 10 mm 
de espessura, 25cm de largura e 8cm de profundidade 

CIAPLACAS 62,00 20.460,00 

2 42269 400 UN 

medalhas em acrílico cristal personalizado, recortado a 
laser no formato do desenho-gravação e dizeres por 

sistema digital colorido de acordo com cada evento, com 
as seguintes medidas: medalha com 10 mm de 

espessura por 8 cm de diâmetro; com cordão de 13 mm 
de largura por 36 cm de comprimento, em tecido 

poliéster e presilha de metal para fechamento 

CIAPLACAS 11,50 4.600,00 

3 27720 15 UN 

Troféu com 160 a 163 cm de altura, com base redonda 
com 31,8 cm de largura em polímero na cor preta, 

estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Quatro colunas compostas por cones metalizados na 

cor dourada. Uma base de madeira redonda adornadas 
com estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 

dourada. Na parte superior desta base quatro colunas 
compostas por cones metalizados na cor dourada com 
tampas na cor fosca. Uma base de madeira com um 

suporte metalizado na cor dourada com um anel 
metalizado na cor prata. Taça fechada metalizada nas 

cores dourada, com 45 cm de largura a partir das alças. 
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) 

fixa na base. Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourada. 

CIAPLACAS 443,00 6.645,00 

4 27721 20 UN 

Troféu com 105 a 107 cm de altura, com base octogonal 
com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, 

estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Quatro colunas em canos com frisos na cor prata com 

suportes metalizados na cor dourada. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornadas com 

estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte metalizado na 

cor dourada com anel na cor prata. Taça fechada 
metalizada na cor prata com 34,5 cm de largura a partir 

das alças. Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourada. 

CIAPLACAS 187,00 3.740,00 

5 27722 20 UN 

Troféu com altura de 80 a 83 cm, base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor preta. Bola 

metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor 
prata. Taça metalizada na cor dourada com 34,50 cm 
de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças 

metalizadas na cor dourada, estatueta superior trocável 
de acordo com o solicitado. Plaqueta em latão para 

gravação. 

CIAPLACAS 175,00 3.500,00 

6 27723 400 UN 

Troféu com altura de 29 á 32 cm, base quadrada com 
7,60 cm de largura em polímero na cor preta. Taça 
metalizada na cor dourada com 12 cm de largura a 
partir das alças. Tampa metalizada na cor dourada. 

Estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Plaqueta em latão para gravação. 

CIAPLACAS 21,00 8.400,00 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 95/2018 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 Presencial sob nº 76/2018, homologado 
em 21/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 83.795,00 (Oitenta e três mil setecentos e noventa 
e cinco reais). 
Objeto: Aquisição de troféus e medalhas para premiações culturais e 
esportivas do município de Cianorte.   
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

1 42268 330 UN 

troféu em acrílico cristal personalizado, recortado a 
laser no formato do desenho-gravação e dizeres por 

sistema digital colorido de acordo com cada evento, com 
as seguintes medidas: corpo de 10 mm de espessura, 
20 cm de largura e 20 cm de altura; base com 10 mm 
de espessura, 25cm de largura e 8cm de profundidade 

CIAPLACAS 62,00 20.460,00 

2 42269 400 UN 

medalhas em acrílico cristal personalizado, recortado a 
laser no formato do desenho-gravação e dizeres por 

sistema digital colorido de acordo com cada evento, com 
as seguintes medidas: medalha com 10 mm de 

espessura por 8 cm de diâmetro; com cordão de 13 mm 
de largura por 36 cm de comprimento, em tecido 

poliéster e presilha de metal para fechamento 

CIAPLACAS 11,50 4.600,00 

3 27720 15 UN 

Troféu com 160 a 163 cm de altura, com base redonda 
com 31,8 cm de largura em polímero na cor preta, 

estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Quatro colunas compostas por cones metalizados na 

cor dourada. Uma base de madeira redonda adornadas 
com estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 

dourada. Na parte superior desta base quatro colunas 
compostas por cones metalizados na cor dourada com 
tampas na cor fosca. Uma base de madeira com um 

suporte metalizado na cor dourada com um anel 
metalizado na cor prata. Taça fechada metalizada nas 

cores dourada, com 45 cm de largura a partir das alças. 
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) 

fixa na base. Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourada. 

CIAPLACAS 443,00 6.645,00 

4 27721 20 UN 

Troféu com 105 a 107 cm de altura, com base octogonal 
com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, 

estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Quatro colunas em canos com frisos na cor prata com 

suportes metalizados na cor dourada. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornadas com 

estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte metalizado na 

cor dourada com anel na cor prata. Taça fechada 
metalizada na cor prata com 34,5 cm de largura a partir 

das alças. Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourada. 

CIAPLACAS 187,00 3.740,00 

5 27722 20 UN 

Troféu com altura de 80 a 83 cm, base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor preta. Bola 

metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor 
prata. Taça metalizada na cor dourada com 34,50 cm 
de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças 

metalizadas na cor dourada, estatueta superior trocável 
de acordo com o solicitado. Plaqueta em latão para 

gravação. 

CIAPLACAS 175,00 3.500,00 

6 27723 400 UN 

Troféu com altura de 29 á 32 cm, base quadrada com 
7,60 cm de largura em polímero na cor preta. Taça 
metalizada na cor dourada com 12 cm de largura a 
partir das alças. Tampa metalizada na cor dourada. 

Estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Plaqueta em latão para gravação. 

CIAPLACAS 21,00 8.400,00 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 95/2018 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 Presencial sob nº 76/2018, homologado 
em 21/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 83.795,00 (Oitenta e três mil setecentos e noventa 
e cinco reais). 
Objeto: Aquisição de troféus e medalhas para premiações culturais e 
esportivas do município de Cianorte.   
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

1 42268 330 UN 

troféu em acrílico cristal personalizado, recortado a 
laser no formato do desenho-gravação e dizeres por 

sistema digital colorido de acordo com cada evento, com 
as seguintes medidas: corpo de 10 mm de espessura, 
20 cm de largura e 20 cm de altura; base com 10 mm 
de espessura, 25cm de largura e 8cm de profundidade 

CIAPLACAS 62,00 20.460,00 

2 42269 400 UN 

medalhas em acrílico cristal personalizado, recortado a 
laser no formato do desenho-gravação e dizeres por 

sistema digital colorido de acordo com cada evento, com 
as seguintes medidas: medalha com 10 mm de 

espessura por 8 cm de diâmetro; com cordão de 13 mm 
de largura por 36 cm de comprimento, em tecido 

poliéster e presilha de metal para fechamento 

CIAPLACAS 11,50 4.600,00 

3 27720 15 UN 

Troféu com 160 a 163 cm de altura, com base redonda 
com 31,8 cm de largura em polímero na cor preta, 

estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Quatro colunas compostas por cones metalizados na 

cor dourada. Uma base de madeira redonda adornadas 
com estatuetas fixas de águias metalizadas na cor 

dourada. Na parte superior desta base quatro colunas 
compostas por cones metalizados na cor dourada com 
tampas na cor fosca. Uma base de madeira com um 

suporte metalizado na cor dourada com um anel 
metalizado na cor prata. Taça fechada metalizada nas 

cores dourada, com 45 cm de largura a partir das alças. 
Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) 

fixa na base. Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourada. 

CIAPLACAS 443,00 6.645,00 

4 27721 20 UN 

Troféu com 105 a 107 cm de altura, com base octogonal 
com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, 

estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Quatro colunas em canos com frisos na cor prata com 

suportes metalizados na cor dourada. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornadas com 

estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte metalizado na 

cor dourada com anel na cor prata. Taça fechada 
metalizada na cor prata com 34,5 cm de largura a partir 

das alças. Plaqueta em latão para gravação. Demais 
componentes metalizados na cor dourada. 

CIAPLACAS 187,00 3.740,00 

5 27722 20 UN 

Troféu com altura de 80 a 83 cm, base octogonal com 
26,5 cm de largura em polímero na cor preta. Bola 

metalizada na cor dourada com anel metalizado na cor 
prata. Taça metalizada na cor dourada com 34,50 cm 
de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças 

metalizadas na cor dourada, estatueta superior trocável 
de acordo com o solicitado. Plaqueta em latão para 

gravação. 

CIAPLACAS 175,00 3.500,00 

6 27723 400 UN 

Troféu com altura de 29 á 32 cm, base quadrada com 
7,60 cm de largura em polímero na cor preta. Taça 
metalizada na cor dourada com 12 cm de largura a 
partir das alças. Tampa metalizada na cor dourada. 

Estatueta superior trocável de acordo com o solicitado. 
Plaqueta em latão para gravação. 

CIAPLACAS 21,00 8.400,00 

 

 

7 42545 100 UN 

Troféus em acrílico cristal personalizado para corrida 
Nigth Run, recortado a laser no formato do desenho-

gravação e dizeres por sistema digital colorido, acrílico 
plotado com sobreposição em alto relevo, espessura do 
acrílico total de 10 mm, sendo 2 mm de sobreposição, 
tamanho aproximado de 20 cm x 08 cm, base em MDF 

pintada, com espessura de 20 mm. Incluído o 
desenvolvimento da arte dos troféus. 

CIAPLACAS 69,00 6.900,00 

8 42546 3000 UN 

Medalha de metal fundido, em alto relevo, com o 
tamanho de 50 mm, formato redondo, logo em alto 

relevo na frente e liso no verso, com etiqueta adesiva 
personalizada e protegida por resina, pintura especial 
nas cores: Ouro, Prata e Bronze, fita confeccionada em 

tecido sintético com personalização em impressão 
digital em alta definição. Incluído o desenvolvimento da 

arte das medalhas. 

CIAPLACAS 4,60 13.800,00 

9 42547 1000 UN 

Medalha de metal fundido, em alto relevo, com o 
tamanho de 70 mm, formato redondo, logo em alto 

relevo na frente e liso no verso, com etiqueta adesiva 
personalizada e protegida por resina, pintura especial 
nas cores: Ouro, Prata e Bronze, fita confeccionada em 

tecido sintético com personalização em impressão 
digital em alta definição. Incluído o desenvolvimento da 

arte das medalhas. 

CIAPLACAS 3,00 3.000,00 

10 38765 1500 UN 

Medalha de Metal Fundido, com o tamanho de 70 mm, 
formato redondo recorte/vazado, logo em alto relevo na 
frente e liso no verso, espessura de 3mm, banhada em 
dourada, prata e bronze, fita sublimada de 25 mm de 

espessura, personalizada para a corrida night run. 
Incluído o desenvolvimento da arte das medalhas. 

CIAPLACAS 8,50 12.750,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de Maio de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 96/2018 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 Presencial sob nº 88/2018, homologado 
em 21/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 9.216,00 (Nove mil duzentos e dezesseis reais). 
Objeto: Aquisição de adesivos e placas de alumínio para a frota do 
Município.   
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

1 37877 60 UN 
adesivo branco premium com impressão digital 

e recorte tamanho 40x35 cm, instalado no 
veículo. 

CIAPLACAS 6,60 396,00 

2 37878 60 UN 
adesivo branco premium com impressão digital 

e recorte tamanho 29x25 cm, instalado no 
veículo. 

CIAPLACAS 3,40 204,00 

3 37879 60 UN 
adesivo colorido com recorte tamanho 

1,20x0,15, logo colorido, instalado no local 
indicado pela secretaria. 

CIAPLACAS 8,60 516,00 

4 38143 60 UN 

placas para veículos com película refletiva 
prismática conforme norma astm e-810, 
tamanho 40x13cm. refletividade de 150 

cd/luz/m², no ângulo de observação de 1,5º, 
com instalação de lacre qr code padrão detran. 

CIAPLACAS 135,00 8.100,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de Maio de 2018.  

 

Claudemir Romero Bongiorno   
Prefeito 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 439/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 184.583,00 (Cento e oitenta e quatro mil 
quinhentos e oitenta e três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: A.D.DAMINELLI – EIRELI - 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 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

28 400 Frc permetrina 1%, loção. frasco com 60ml. NATIVITA 1,50 600,00 
29 300 Frc permetrina 5%, loção. frasco com 60ml. NATIVITA 2,61 783,00 
30 35.000 Cmd piracetam 800mg comprimidos. UCB 0,88 30800,00 

33 600 Frc 
tiotrópio (brometo) 2,5mcg/dose, solução para 
inalação. frasco com no mínimo 60 doses ou 

4ml acompanha inalador. 
BOEHRINGER 254,00 152.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 440/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 134.872,00 (Cento e trinta e quatro mil oitocentos 
e setenta e dois reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
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 5.800 Frc acetilcisteína 40mg/ml, xarope. frascos com copo 
medida e no mínimo 120ml. GEOLAB 10,69 62.002,00 

3 6.900 Frc 

azitromicina 200mg/5ml (600mg/15ml), pó para 
suspensão oral. frasco contendo no mínimo 15ml 
após reconstituição, acompanhado de diluente e 

seringa dosadora. 

PRATI 
DONADUZZI 5,10 35.190,00 

10 33.000 Cmd diltiazen 60mg. comprimido.   NOVA QUIMICA 0,28 9.240,00 

16 30.000 Cmd itraconazol 100mg. comprimido.  NEO QUIMICA-
BRAINFARMA 0,63 18.900,00 

34 18.000 Cmd ticlopidina 250mg comprimidos.  EMS 0,53 9.540,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 441/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 38.750,00 (Trinta e oito mil setecentos e cinquenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 
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$ 

8 500 Frc 
claritromicina 50mg/ml, pó para suspensão oral. frasco 

contendo no mínimo 60 ml após reconstituição.  
ABBOTT 51,10 25.550,00 

35 55.000 Cmd 
valproato de sódio 288mg, equivalente a 250mg de 

ácido valpróico comprimidos.  
ABBOTT 0,24 13.200,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 442/2017 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 273/2017, 
homologado em 24/11/2017.  

 

Valor Homologado: R$ 54.200,00 (Cinquenta e quatro mil e duzentos 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 
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$ 

11 10.000 Frc dipirona sódica 500mg/ml, solução oral 
gotas frascos com 10ml.  FARMACE 0,61 6.100,00 

12 15.000 Cmd domperidona 10mg. comprimido. HYPER/MEDLEY 0,07 1.050,00 
14 200.000 Cmd espironolactona 25mg. comprimido.  ASPEN 0,14 28.000,00 

22 1.800 tb miconazol 20mg/g, creme vaginal. tubo 
com no mínimo 80g e aplicadores.  

PRATI 
DONADUZZI 4,75 8.550,00 

23 150.000 Cmd nifedipina retard 20mg comprimidos.  MEDQUIMICA 0,07 10.500,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 443/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 6.480,00 (Seis mil quatrocentos e oitenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: DROGAFONTE LTDA. 
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$ 

21 1.800 tb 
metronidazol 500mg/5g, creme vaginal. tubo 

com no mínimo 50g e aplicadores. 
PRATI 

DONADUZZI 
3,60 6.480,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 444/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
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este Município mediante Pregão Presencial sob nº 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 21.120,00 (Vinte e um mil cento e vinte reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 
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$ 

26 8.000 tb óxido de zinco + vitamina a e d pomada. tubo com no 
mínimo 45g.  CIMED 2,64 21.120,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 445/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, 
CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. 
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$ 

36 30.000 Cmd vitamina d 1000ui. cápsulas ou comprimidos.  MYRALIS 0,60 18.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 446/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017.  

 

Valor Homologado: R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA. 
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$ 

37 2.000 Frc 
vitamina d 200ui/gota, solução oral gotas. frasco 

com no mínimo 10ml.  
BLISFARMA 7,20 14.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 447/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 34.560,00 (Trinta e quatro mil quinhentos e 
sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 
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$ 

17 27.000 UN 
levodopa 100mg + benserazida 25mg comprimidos 

dispensíveis.  
ROCHE 

RX 
1,28 34.560,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 448/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 42.280,00 (Quarenta e dois mil duzentos e oitenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 
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$ 

4 54.000 Cmd azitromicina comprimido 500mg. MEDQUIMICA 0,42 22.680,00 
31 80.000 Cmd prednisona 20mg comprimidos.  HYPERMARCAS/BRAINFARMA 0,19 15.200,00 

32 5.000 Frc 
simeticona 75mg/ml, emulsão 

oral gotas  frascos com no mínimo 
10ml.  

NATULAB 0,88 4.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 449/2017 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 273/2017, homologado 
em 24/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 135.660,00 (Cento e trinta e cinco mil e seiscentos 
e sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de medicamentos para 
distribuição gratuita aos pacientes atendidos pelas unidades de farmácias 
da rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA. 
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$ 

5 4.000 Frc 
benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui, pó para 
suspensão injetável - im + diluente (ampola água 

destilada). frasco ampola 
TEUTO 8,39 33.560,00 

7 1.800 Frc 
carbamazepina 2% (20mg/ml) suspensão. frasco 

com seringa dosadora e no mínimo 100ml. 
UNIÃO 

QUIMICA 
9,90 17.820,00 

25 1.204.000 Cmd omeprazol 20mg comprimidos.  PHARLAB 0,07 84.280,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 24 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno    

 

Prefeito 
 

 
 
 EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 521/2018 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa B A M DE SOUZA, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Av. América, 510, Conjunto Pedro Moreira, CEP 87.205-
180, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
26.162.241/0001-20. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 40/2018.
OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção dos órgãos da Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
43.463,35 (Quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e 
cinco centavos).        
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Maio de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 525/2018 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CLÍNICA ALTERNATIVA LTDA, com sede 
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Fernão Dias, 68, CEP 87.200-
127, inscrita no CNPJ sob nº 24.041.662/0001-78.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Inexigibilidade 
de licitação nº 42/2018.
OBJETO: Contratação da empresa Clínica Alternativa Ltda, credenciada através 
do Chamamento Público nº 06/2017, para prestação pela contratada de serviços 
na área de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, 
exclusivamente nas instalações da Contratada.
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VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 132.000,00 
(cento e trinta e dois mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14 meses, a contar do dia 01/06/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Maio de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 42/2018

Processo 174/2018
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou a CLÍNICA ALTERNATIVA LTDA, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.041.662/0001-78, credenciada através do Cha-
mamento Público nº 06/2017, para prestação pela contratada de serviços na área 
de saúde na especialidade constante do anexo VIII do chamamento, exclusi-
vamente nas instalações da Contratada, no montante de R$ 132.000,00 (cento 
e trinta e dois mil reais), com prazo de execução de 12 meses e vigência de 
14 meses, a contar do dia 01/06/2018, mediante INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Maio 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 
76/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 119/2018, concernente a 
Aquisição de troféus e medalhas para premiações culturais e esportivas do mu-
nicípio de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA como vencedora dos itens 01 ao 10 
no valor total de R$ 83.795,00 (Oitenta e três mil setecentos e noventa e cinco 
reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Maio 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 
88/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 131/2018, concernente a 
Aquisição de adesivos e placas de alumínio para a frota do Município.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA como vencedora dos itens 01-02-
03-04 no valor total de R$ 9.216,00 (Nove mil duzentos e dezesseis reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Maio de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA

PORTARIA Nº 447/2018-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 sob nº 4837, de 04 de abril de 
2018 e Instrução Normativa nº 01/2018 de 28 de março de 2018, da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, 
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal, MARILUCE RA-
MOS BARELA, 03(três) meses de licença especial, referente ao quinquênio 
de 01/10/2012, a 30/09/2017, com admissão em 01/10/2002, no período de 
02/05/2018 a 30/07/2018, de acordo com o Artigo nº 145 da Lei nº 1.267/90, de 
11/09/90, com as alterações introduzidas pela Lei nº 3.801/2012, de 20/03/2012.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Div. de Recursos Humanos

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Abril de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

Secretaria de Finanças
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar às 10h00min do dia 08 de 
junho de 2018, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Cianorte, sito à 
Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte, PR, PREGÃO PRESENCIAL, ob-
jetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância 
pessoal desarmada para a Câmara Municipal de Cianorte pelo critério - Menor 
Preço Por Item - de acordo a legislação em vigor.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à dispo-
sição dos interessados na Diretoria de Administração da Câmara Municipal de 
Cianorte, localizada na Av. Santa Catarina nº 621 e através do site http://www.
camaracianorte.pr.gov.br (Menu Transparência/Licitações). Informações com-
plementares deverão ser dirigidas ao Pregoeiro Oscar Salmazo Mazzarão, pelo 
fone/fax (44) 3629-1922 no horário de expediente das 08h00 às 12h00 e das 
13h30 às 17h30, de segunda à sexta, quando dias úteis, ou através do e-mail: 
contato@camaracianorte.pr.gov.br
Cianorte, 23 de maio de 2018.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social
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do Município de Cianorte
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