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Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 005/2018

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, às 9h do dia 17 de 
Outubro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo menor preço. Ob-
jeto: Contratação de empresa para execução de obra de construção de Unidade 
de Saúde da Família na Zona 06. Valor Máximo: R$ 1.086.148,35 (um milhão, 
oitenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Prazo 
de Execução: 12 (doze) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados 
e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cia-
norte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclare-
cimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-
6207, 3619-6208, 3619-6209. Cianorte, 12 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 006/2018

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, às 9h do dia 3 de 
Outubro 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 reforço de rede para aumento 
de carga e construção de padrão trifásico de 200A no aeroporto municipal de 
Cianorte. Valor Máximo: R$ 61.659,02 (sessenta e um mil, seiscentos e cin-
quenta e nove reais e dois centavos). Prazo para execução: 5 (cinco) 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 atra-
vés 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 
12 de Setembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 962/2018 - 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 CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, 
à Avenida Souza Naves, 1366, Zona 2, CEP 87.200-432, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 04.530.056/0001-09.
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 preço certo e ajustado de R$ 489,95 
(Quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de setembro de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 973/2018 - 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 FIORICAR CAMINHÕES LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede à Av. Massuo Yoshiy, 4620, Parque Industrial, 
CEP 86.990-000, na cidade de Marialva, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 77.928.794/0001-82.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 174/2018.
OBJETO: Aquisição de caminhões usados para prestação de serviços públicos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro 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 
174/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 282/2018, concernente a 
Aquisição de caminhões usados para prestação de serviços públicos.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: FIORICAR CA-
MINHÕES LTDA como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 
260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 41/2018 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 26/2018, 
homologado em 16/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 79.053,00 (Setenta e nove mil cinquenta e três 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de vigilância presencial armada e desarmada 
para a Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: CLASSE A SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 600 H 

hora noturna de prestação de serviço de vigilância presencial 
armada, e desarmada para rondas, durante os dias da semana, para 

unidades da secretaria municipal de saúde que realizam 
atendimento ao público durante o turno acima citado, 

compreendendo os seguintes trabalhos: prevenção de ocorrência de 
riscos, segurança dos funcionários e usuários, proteção do 

patrimônio público durante o período em que o serviço será prestado. 
deve incluir todos os equipamentos, acessórios, uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessários à prestação de 
serviços. 

R$ 25,81 R$ 
15.486,00 

2 800 H 

hora diurna de prestação de serviço de vigilância presencial armada, 
e  desarmada para rondas, durante os finais de semana, recesso e 

feriados, para unidades da secretaria municipal de saúde que 
realizam atendimento ao público durante o turno acima citado, 

compreendendo os seguintes trabalhos: prevenção de ocorrência de 
riscos, segurança dos funcionários e usuários, proteção do 

patrimônio público durante o período em que o serviço será prestado. 
deve incluir todos os equipamentos, acessórios, uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessários à prestação de 
serviços. 

R$ 30,09 R$ 
24.072,00 

3 1.500 H 

hora noturna de prestação de serviço de vigilância presencial 
desarmada durante os dias de semana, finais de semana, recesso e 

feriados, para unidades da secretaria municipal de saúde que 
realizam atendimento ao público durante o turno acima citado, 

compreendendo os seguintes trabalhos: prevenção de ocorrência de 
riscos, segurança dos funcionários e usuários, proteção do 

patrimônio público durante o período em que o serviço será prestado. 
deve incluir todos os equipamentos, acessórios uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessários à prestação de 
serviços. 

R$ 26,33 R$ 
39.495,00 

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

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 124/2018 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 110/2018, 
homologado em 14/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 21.520,00 (Vinte e Um Mil, Quinhentos e Vinte 
Reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa 
hospedagem de cantores e equipe musical,  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  (Lote 1) 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

1 40 

apartamentos single padrão luxo: dispõe de camas box, ar condicionado split, 
tv 32’ de lcd a cabo, cortinas black out, frigobar, telefone, conexão para 

internet (dsl e wireless), banheiros com ducha higiênica, secador de cabelos. 
para o lazer: piscina, sauna seca e sala de ginástica com ar condicionado, tv 
lcd. estacionamento coberto e monitorado 24 horas café da manhã completo 

servido no restaurante do hotel. 

121,50 4.860,00 

2 20 

apartamentos duplo/casal padrão luxo: dispõe de camas box, ar 
condicionado split, tv 32’ de lcd a cabo, cortinas black out, frigobar, telefone, 

conexão para internet (dsl e wireless), banheiros com ducha higiênica, 
secador de cabelos. para o lazer: piscina, sauna seca e sala de ginástica com 
ar condicionado, tv lcd. estacionamento coberto e monitorado 24 horas café 

da manhã completo servido no restaurante do hotel. 

157,50 3.150,00 

3 40 

apartamentos triplo padrão luxo: dispõe de camas box, ar condicionado split, 
tv 32’ de lcd a cabo, cortinas black out, frigobar, telefone, conexão para 

internet (dsl e wireless), banheiros com ducha higiênica, secador de cabelos. 
para o lazer: piscina, sauna seca e sala de ginástica com ar condicionado, tv 
lcd. estacionamento coberto e monitorado 24 horas café da manhã completo 

servido no restaurante do hotel. 

198,00 7.920,00 

4 13 

apartamentos quádruplo padrão luxo: dispõe de camas box, ar condicionado 
split, tv 32’ de lcd a cabo, cortinas black out, frigobar, telefone, conexão para 
internet (dsl e wireless), banheiros com ducha higiênica, secador de cabelos. 
para o lazer: piscina, sauna seca e sala de ginástica com ar condicionado, tv 
lcd. estacionamento coberto e monitorado 24 horas café da manhã completo 

servido no restaurante do hotel. 

225,00 2.925,00 

5 13 

apartamentos suíte master padrão luxo: dispõe de camas box, ar 
condicionado split, tv 32’ de lcd a cabo, cortinas black out, frigobar, telefone, 

conexão para internet (dsl e wireless), banheiros com ducha higiênica, 
secador de cabelos. para o lazer: piscina, sauna seca e sala de ginástica com 
ar condicionado, tv lcd. estacionamento coberto e monitorado 24 horas café 

da manhã completo servido no restaurante do hotel. 

205,00 2.665,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 125/2018 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 65/2018, 
homologado em 14/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 27.720,00 (Vinte e Sete Mil, Setecentos e Vinte 
Reais). 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando à Contratação de horas 
técnicas de serviços elétricos térreos e aéreo e/ou hidráulico, fora do 
horário de expediente e/ou finais de semana, nos casos de urgência e 
horas  técnicas de serviços elétricos térreo e aéreo e/ou hidráulico em 
expediente normal, na área interna e externa do Centro de Eventos 
Carlos Yoshito Mori. 
Empresa: S. SEGANTINI MARTINS DA SILVA – INSTALAÇÕES 
ELETRICAS. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário  Valor Total  

1 200 UN 

horas técnicas de serviços elétrico térreo e 
aéreo e/ou hidráulico, fora do horário de 

expediente e/ou em finais de semana, nos 
casos de urgência. 

74,80 14.960,00 

2 200 UN horas tecnicas de servico eletrico e/ou 
hidraulico  63,80 12.760,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 221/2018 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 162/2018, 
homologado em 06/09/2018. 
Valor Homologado: R$ 246.260,90 (Duzentos e quarenta e seis mil 
duzentos e sessenta reais e noventa centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de barras de ferro, sacas de cimento, sacas 
de cal, argamassa e demais materiais correlatos para as Secretarias 
em Geral. 
Empresa: PISMADE – ESQUADRIAS DE MADEIRAS 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$ 
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Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

2 37358 4.365 UN sacas de cimento com 50kg. cpii z32. 
(reserva de cotas). NACIONAL 24,00 104.760,00 

3 11383 4.452 Sc sacas de cal virgem com 20 kg. MOTTIN 
PAVIN 8,85 39.400,20 

9 42700 200 Sc sacas de cimento cola (argamassa), com 20 
kg - acii FORTALEZA 16,00 3.200,00 

10 11408 852 Sc sacas de cimento cola (argamassa), com 20 
kg - aciii FORTALEZA 26,30 22.407,60 

12 28208 69 Lt 
aditivo plastificante concentrado para 

argamassa de assentamento e reboco - 18 
litros. 

OTTO 
BAUMGART 99,90 6.893,10 

16 10237 1.150 UN chapa fibrocimento 2,44x1,10 5mm. IMBRALIT 40,00 46.000,00 

29 26500 2.000 UN metros quadrados de piso comercial 43x43 
cm. pei 4, sem imperfeições. INCEFRA 11,80 23.600,00 

    TOTAL R$ 246.260,90    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de setembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 352/2018 

PROPRIETÁRIO: ROBERTO CARLOS FERREIRA COSTA 
LOCALIZAÇÃO: Z: 66   Q: 10  D: 02 

 

 
 

 
 

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização
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