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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 571/2018 - 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 BOLTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS QUIMICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
Rodovia SCT 480, KM 149,5, Distrito de Marechal Bormann, CEP 89.816-116, 
na cidade de Chapeco, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
17.305.035/0001-31.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 22/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e correlatos para atender 
aos órgãos públicos municipais de Cianorte. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 4.151,00 
(Quatro mil cento e cinquenta e um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 579/2018 - 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 K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Rua Senador Souza Naves, 
1145, Centro, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, CEP 87702-220, ins-
crita no CNPJ sob nº 10.675.016/0001-58.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 267/2017.
OBJETO: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e para Unidade de Pronto Atendimento Faustino Bongiorno.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 10.301,60 
(Dez Mil, Trezentos e Um Reais e Sessenta Centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 585/2018 - 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 NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA - 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Fachin, 2210, 
Centro, na cidade de Paranavaí, estado do Paraná, CEP 87703-350, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 06.974.929/0001-06.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 297/2017.
OBJETO: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e para Unidade de Pronto Atendimento Faustino Bongiorno.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 925,00 (No-
vecentos e Vinte e Cinco Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 586/2018 - 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 K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Rua Senador Souza Naves, 
1145, Centro, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, CEP 87702-220, ins-
crita no CNPJ sob nº 10.675.016/0001-58.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 297/2017.
OBJETO: Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para as Unidades Bási-
cas de Saúde e para Unidade de Pronto Atendimento Faustino Bongiorno.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 13.559,52 
(Treze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 13 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 607/2018 - 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 



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1280 - Quarta-feira | 20/ jun./2018                                                                                   | Pág. 2
76.309.806/0001-28 e a empresa BIGAS E ALEXANDRE LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Avenida Amazonas, 1816, Zona 03, CEP 87.209-062, inscrita no CNPJ 
sob nº 79.704.185/0001-75, telefone (44) 3631-6722
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 86/2018.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a manutenção e conserva-
ção dos diversos órgãos do Município. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
9.089,20 (nove mil e oitenta e nove reias e vinte centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de Junho de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 608/2018 - 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 BIGAS E ALEXANDRE LTDA, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Avenida Amazonas, 1816, Zona 03, CEP 87.209-062, inscrita no CNPJ sob nº 
79.704.185/0001-75. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 284/2017.
OBJETO: Aquisição de sacas de cimento, sacas de cal, capas de telha, aditivo 
plastificante, telhas de barro e demais materiais correlatos para atendimento nas 
manutenções em prédios públicos e vias públicas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.262,00 (Dois mil duzentos e sessenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I - A homologação do procedimento administrativo referente à Licitação nº 
75/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 116/2018, concernente à 
Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos cantores/duplas que 
farão shows no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori durante as festividades 
em comemoração ao 65° aniversário de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: GOLDMEN HOTEL 
LTDA - LTDA como vencedora do lote único no valor total de R$ 19.800,00 
(dezenove mil e oitocentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de Junho de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 97/2018 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 52/2018, homologado em 
22/05/2018. 
Valor Homologado: R$ 170.050,95 (Cento e setenta mil cinquenta reais e 
noventa e cinco centavos). 
Objeto: Aquisição de cartuchos, tonners, cilindros fotocondutor e unidades 
fusora para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social.   
Empresa: TECTONER - RECARGA DE TONER 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$ 

1 345
70 5 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 

desk jet 845c, tinta na cor preta, referência hp 
15, com 14ml e rendimento aproximado de 

270 páginas. 

TECTONER 69,80 349,00 

2 345
71 5 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 

desk jet 845c, tinta colorida (tricolor), 
referência hp 17, com 15ml e rendimento 

aproximado de 480 páginas. 

TECTONER 80,20 401,00 

3 345
72 36 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora hp desk jet 
3910/3920/3930/3940/4100 referência hp 
21, com 5,0 ml e rendimento aproximado de 

190 páginas. 

TECTONER 34,80 1.252,80 

4 345
73 36 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta colorida, para 

impressora hp desk jet 
3910/3920/3930/3940/4100, referência hp 
22, com 6,0 ml e rendimento aproximado de 

165 páginas. 

TECTONER 48,90 1.760,40 

5 345
74 40 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 

desk jet d1660, tinta na cor preta, referência 
hp 60, com rendimento aproximado de 165 

páginas. 

TECTONER 44,90 1.796,00 

6 345
75 40 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 
desk jet d1660, tinta colorida, referência hp 

60, com rendimento aproximado de 200 
páginas. 

TECTONER 52,80 2.112,00 

7 345
76 25 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora multifuncional hp 
photosmart c3180, referência hp 92, com 5,5 
ml e rendimento aproximado de 220 paginas. 

TECTONER 41,55 1.038,75 

8 345
77 25 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta colorida, para 
impressora multifuncional hp photosmart 

c3180, referência hp 93, com 7,0 ml e 
rendimento aproximado de 220 páginas. 

TECTONER 63,95 1.598,75 

9 345
78 20 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora multifuncional hp psc 
1610/2355, referência hp 94, com 12 ml e 
rendimento aproximado de 400 páginas. 

TECTONER 34,99 699,80 
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71 5 UN 
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desk jet 845c, tinta colorida (tricolor), 
referência hp 17, com 15ml e rendimento 

aproximado de 480 páginas. 

TECTONER 80,20 401,00 

3 345
72 36 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora hp desk jet 
3910/3920/3930/3940/4100 referência hp 
21, com 5,0 ml e rendimento aproximado de 

190 páginas. 

TECTONER 34,80 1.252,80 

4 345
73 36 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta colorida, para 

impressora hp desk jet 
3910/3920/3930/3940/4100, referência hp 
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165 páginas. 
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74 40 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 

desk jet d1660, tinta na cor preta, referência 
hp 60, com rendimento aproximado de 165 

páginas. 

TECTONER 44,90 1.796,00 

6 345
75 40 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 
desk jet d1660, tinta colorida, referência hp 

60, com rendimento aproximado de 200 
páginas. 

TECTONER 52,80 2.112,00 

7 345
76 25 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora multifuncional hp 
photosmart c3180, referência hp 92, com 5,5 
ml e rendimento aproximado de 220 paginas. 

TECTONER 41,55 1.038,75 

8 345
77 25 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta colorida, para 
impressora multifuncional hp photosmart 

c3180, referência hp 93, com 7,0 ml e 
rendimento aproximado de 220 páginas. 

TECTONER 63,95 1.598,75 

9 345
78 20 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora multifuncional hp psc 
1610/2355, referência hp 94, com 12 ml e 
rendimento aproximado de 400 páginas. 

TECTONER 34,99 699,80 

Item Cód
. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

10 345
79 20 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta colorida, para 

impressora multifuncional hp psc 1610/2355, 
referência hp 95, com 10 ml e rendimento 

aproximado de 330 páginas. 

TECTONER 51,80 1.036,00 

11 345
80 46 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora hp color jet 2050, referência 
hp 122, com rendimento aproximado de 120 

páginas. 

TECTONER 44,80 2.060,80 

12 345
81 46 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta colorida, para 
impressora hp color jet 2050, referência hp 
122, com rendimento aproximado de 100 

páginas. 

TECTONER 54,30 2.497,80 

13 345
82 36 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta na cor preta, 

para impressora hp desk jet 
5150/5550/5650/9650, referência hp 56, 

com 19 ml e rendimento aproximado de 400 
páginas. 

TECTONER 44,00 1.584,00 

14 345
83 36 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, tinta colorida, para 

impressora hp desk jet 
5150/5550/5650/9650, referência hp 57, 

com 17 ml e rendimento aproximado de 500 
páginas. 

TECTONER 51,95 1.870,20 

15 345
85 220 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, 
não remanufaturado, novo, para impressora 

hp laser jet 
1010/1015/1018/1020/3015/3020/3030/30

50/3052/3055, referência hp 12a q2612a, 
com rendimento aproximado de 1200 páginas. 

TECTONER 34,88 7.673,60 

16 345
87 15 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 

laser jet p2035, referência hp 505a, com 
rendimento aproximado de 2300 páginas. 

TECTONER 43,80 657,00 

17 345
88 165 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 
laser jet p1005, referência hp 35a cb435a, 

com rendimento aproximado de 1500 páginas. 

TECTONER 34,90 5.758,50 

18 345
89 20 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora 
multifuncional hp laser jet pro 1536dnf, 

referência hp 78a ce278a, com rendimento 
aproximado de 2100 páginas. 

TECTONER 35,45 709,00 

20 345
91 60 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora 
samsung, referência samsung 104a, com 
rendimento aproximado de 1500 páginas. 

TECTONER 54,70 3.282,00 

21 345
92 75 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, 
não remanufaturado, novo, para impressora 
hp laser jet m127fn, referência hp 83a, com 
rendimento aproximado de 1500 páginas. 

TECTONER 36,90 2.767,50 

23 411
35 65 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-105m 
- magenta, com capacidade mínima de 

impressão de 1.200 (um mil e duzentas) 
páginas 

BROTHER 97,75 6.353,75 

24 411
36 65 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-105y - 
amarelo, com capacidade mínima de 

impressão de 1.200 (um mil e duzentas) 
páginas. 

BROTHER 98,25 6.386,25 

26 411
37 20 UN 

cartucho de toner, monocromático, não 
remanufaturado, novo, para impressoras 

lexmark mx310dn - com capacidade mínima 
de impressão de 10.000 (dez mil) paginas. 

TECTONER 268,90 5.378,00 

27 411
38 15 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras 
lexmark mx310dn - com capacidade mínima 

de impressão de 60.000 (sessenta mil) 
paginas, novo, não remanufaturado, 

compatível. 

TECTONER 44,89 673,35 
Item Cód

. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total R$ 

28 408
65 50 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora 
samsung, referência samsung 101a, com 
rendimento aproximado de 1500 páginas. 

TECTONER 54,80 2.740,00 

29 313
66 65 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-109bk 
- preto, com capacidade mínima de impressão 
de 2.400 (duas mil e quatrocentas) páginas. 

BROTHER 149,50 9.717,50 

30 326
09 580 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, 
não remanufaturado, novo, para impressora 
hp laser jet p1505,m1120, m 1102, m 1132, 
m1522 1505 1120 1522 , referencia hp 36a 

cb436a e 85a, com rendimento aproximado de 
2.000 páginas. 

TECTONER 34,50 20.010,0
0 

31 223
24 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, preto, 
não remanufaturado, novo, para impressoras 

hp deskjet f4480 
TECTONER 44,80 448,00 

32 223
23 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, 
colorido, não remanufaturado, novo, para 

impressoras hp deskjet f4480 
TECTONER 53,90 539,00 

33 392
54 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor magenta. 
TECTONER 37,90 379,00 

34 392
55 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor amarelo. 
TECTONER 37,90 379,00 

35 392
56 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor ciano. 
TECTONER 37,90 379,00 

36 392
57 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor preto. 
TECTONER 37,90 379,00 

37 406
51 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor black. 70ml. lacrado. EPSON 53,90 1.078,00 

38 406
52 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor ciano. 70ml. lacrado EPSON 48,61 972,20 

39 406
54 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor yelow. 70ml. lacrado EPSON 50,45 1.009,00 

40 406
56 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor magenta. 70ml. lacrado. EPSON 51,00 1.020,00 

41 293
88 20 UN 

unidade fusora (kit completo) para utilizaçao 
em impressora brother dcp8952 e 6182, 

original do fabricante do equipamento, com 
rendimento aproximado para 100.000 cem 
mil) paginas, conforme termo de referência 

BROTHER 612,95 12.259,0
0 

42 293
74 30 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras 
brother modelo hl6182dwt, mfc8952dwt - com 
capacidade mínima de impressão de 30.000 

(trinta mil) páginas, sem uso, original do 
fabricante do equipamento, conforme termo de 

referência 

BROTHER 335,70 10.071,0
0 

43 408
07 60 UN 

cartucho lc3029bk preto para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 3000 
páginas. 60ml 

BROTHER 106,40 6.384,00 

44 408
08 60 UN 

cartucho lc3029c ciano para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 1500 
páginas. 16,5ml. 

BROTHER 70,00 4.200,00 

45 408
09 60 UN 

cartucho lc3029m magenta para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 1500 
páginas. 16,5ml. 

BROTHER 72,60 4.356,00 

46 408
10 60 UN 

cartucho lc3029y amarelo para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 1500 
páginas. 16,5ml. 

BROTHER 71,50 4.290,00 

47 408
18 50 UN 

cartucho de toner de alto rendimento para 
impressora brother mfc l6902dw, pcp l5652dn 

original do fabricante do equipamento, 
rendimento aproximado, cartucho modelo 
brother tn3492sde acordo com a norma 

iso/iec i9752 (carta a4) até 20.000 páginas. 

BROTHER 319,20 15.960,0
0 
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Item Cód
. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

28 408
65 50 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora 
samsung, referência samsung 101a, com 
rendimento aproximado de 1500 páginas. 

TECTONER 54,80 2.740,00 

29 313
66 65 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-109bk 
- preto, com capacidade mínima de impressão 
de 2.400 (duas mil e quatrocentas) páginas. 

BROTHER 149,50 9.717,50 

30 326
09 580 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, 
não remanufaturado, novo, para impressora 
hp laser jet p1505,m1120, m 1102, m 1132, 
m1522 1505 1120 1522 , referencia hp 36a 

cb436a e 85a, com rendimento aproximado de 
2.000 páginas. 

TECTONER 34,50 20.010,0
0 

31 223
24 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, preto, 
não remanufaturado, novo, para impressoras 

hp deskjet f4480 
TECTONER 44,80 448,00 

32 223
23 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, 
colorido, não remanufaturado, novo, para 

impressoras hp deskjet f4480 
TECTONER 53,90 539,00 

33 392
54 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor magenta. 
TECTONER 37,90 379,00 

34 392
55 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor amarelo. 
TECTONER 37,90 379,00 

35 392
56 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor ciano. 
TECTONER 37,90 379,00 

36 392
57 10 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, novo, 
não remanufaturado, para impressora hp 

officejet 7612, cor preto. 
TECTONER 37,90 379,00 

37 406
51 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor black. 70ml. lacrado. EPSON 53,90 1.078,00 

38 406
52 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor ciano. 70ml. lacrado EPSON 48,61 972,20 

39 406
54 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor yelow. 70ml. lacrado EPSON 50,45 1.009,00 

40 406
56 20 UN refil de tinta original para impressora epson 

l575, na cor magenta. 70ml. lacrado. EPSON 51,00 1.020,00 

41 293
88 20 UN 

unidade fusora (kit completo) para utilizaçao 
em impressora brother dcp8952 e 6182, 

original do fabricante do equipamento, com 
rendimento aproximado para 100.000 cem 
mil) paginas, conforme termo de referência 

BROTHER 612,95 12.259,0
0 

42 293
74 30 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras 
brother modelo hl6182dwt, mfc8952dwt - com 
capacidade mínima de impressão de 30.000 

(trinta mil) páginas, sem uso, original do 
fabricante do equipamento, conforme termo de 

referência 

BROTHER 335,70 10.071,0
0 

43 408
07 60 UN 

cartucho lc3029bk preto para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 3000 
páginas. 60ml 

BROTHER 106,40 6.384,00 

44 408
08 60 UN 

cartucho lc3029c ciano para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 1500 
páginas. 16,5ml. 

BROTHER 70,00 4.200,00 

45 408
09 60 UN 

cartucho lc3029m magenta para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 1500 
páginas. 16,5ml. 

BROTHER 72,60 4.356,00 

46 408
10 60 UN 

cartucho lc3029y amarelo para impressora 
brother mfc – j6935dw, original do fabricante 

do equipamento, rendimento de até 1500 
páginas. 16,5ml. 

BROTHER 71,50 4.290,00 

47 408
18 50 UN 

cartucho de toner de alto rendimento para 
impressora brother mfc l6902dw, pcp l5652dn 

original do fabricante do equipamento, 
rendimento aproximado, cartucho modelo 
brother tn3492sde acordo com a norma 

iso/iec i9752 (carta a4) até 20.000 páginas. 

BROTHER 319,20 15.960,0
0 

Item Cód
. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

49 394
43 50 UN 

tonner  de impressão a laser, monocromatico, 
não remanufaturado, novo, compativel com 

impressora samsung  modelo xpress m-2070, 
referencia mlt-d111s, rendimento aproximado 

1.000 impressões. 

TECTONER 84,80 4.240,00 

50 391
26 50 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, 
não remanufaturado, novo, para impressora 
sansung ml 2165/ ml 2165w / scx 3405w / 

scx 3405fw, referência mlt-d101s, com 
rendimento aproximado de 1.500 páginas 

TECTONER 71,00 3.550,00 

51 407
80 10 UN 

unidade fusora para impressora brother hl-
l6402dw e mfc-l6902dw - d008am001 - com 

rendimento para 200.000 (duzentas mil 
copias) - original (equipamento em garantia). 

BROTHER 599,50 5.995,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 22 de Maio de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 123/2018 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 075/2018, homologado em 
12/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de refeições aos cantores/duplas que farão shows no Centro 
de Eventos Carlos Yoshito Mori durante as festividades em comemoração 
ao 65° aniversário de Cianorte. 
Empresa: GOLDMEN HOTEL LTDA - LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/08/2018. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Especificações  Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 600 
Refeições, podendo ser almoço ou jantar, devendo conter no almoço: buffet normal 

(20 pratos quentes, sendo desses no mínimo 08 tipos de carne, 20 pratos frios, além 
de carne grelhada). no jantar: no mínimo comercial tradicional (03 tipos de saladas, 

carne, arroz, feijão, macarrão e farofa). 
 33,00 19.800,00  

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 

 

 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para a contratação, 
tendo em vista a inscrição no Processo Seletivo Simplificado - PSS, de acordo 
com Edital nº 001/2017, de 27 de Janeiro de 2017.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a contratação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
28 de Junho de 2018, sito na Av. Goiás, (Antigo PA) Cianorte-PR, às 14h30min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional).

CARGO: PROFESSOR - PSS
NOME      CLASSIFICAÇÃO 
ALEKSSANDRA SERAFIM SENIZ   136º
ROSECLEI RIBEIRO    137º
CARLA EDUARDA RODRIGUES   138º
NILZA REGINA DOS SANTOS    139º
DAYANNE MOREIRA BARRAVIEIRA   140º
GISELE ROMERO DOS SANTOS BRITO   141º
BETINA REDI DA SILVA    142º
MARIA CLAUDIA FREIRE DA SILVA TEIXEIRA  143º
ANA PAULA SILVA     144º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);

•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos https://
www2.trf4.jus.br/trf4/ ,
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional); 
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 20 de Junho de 2018.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para a contratação, 
tendo em vista a inscrição no Processo Seletivo Simplificado - PSS, de acordo 
com Edital nº 001/2017, de 27 de Janeiro de 2017.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito 
a contratação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
28 de Junho de 2018, sito na Av. Goiás, (Antigo PA) Cianorte-PR, às 14h30min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional).

CARGO: PROFESSOR - PSS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
PATRICIA FRANCISCO DE SOUZA   145º
REGIANE LAURIANO    146º
VALERIA LUCELIA ELIAS DA SILVA   147º
MAURISIA MELO RODRIGUES   148º
ISLEIA CRISTINA CAMARGO DE MOURA  149º
ADRIANA CARDOZO    150º
CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA ALBERTI  151º
TÂNIA MARIA APOLINARIA    152º
PRISCILA ESTELA SANTOS BRITO   153º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos https://
www2.trf4.jus.br/trf4/ ,
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional); 
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 20 de Junho de 2018.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE- ESTADO DO PARANÁ 

DECRETO N° 006/2018
Dispõe sobre o horário de expediente da Câmara Municipal de Cianorte nos dias 
de jogos da Seleção Brasileira de Futebol nos dias de jogos da Copa do Mundo 
FIFA 2018, e dá outras providências.

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
Art. 1º Fica estabelecido, em caráter excepcional, que nos dias de jogos da Se-
leção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, o expediente da Câ-
mara Municipal de Cianorte será:
I – das 13h30 às 17h30, nos dias em que os jogos forem às 09h00 (horário de 
Brasília);
II – das 08h00 às 12h00, nos dias em que os jogos forem às 15h00 (horário de 
Brasília); 
III – das 08h00 às 10h00 e das 15h30 às 17h30, nos dias em que os jogos forem 
às 11h00 (horário de Brasília).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente do Poder Legislativo Municipal, em 19 de junho de 
2018.

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
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