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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 215/2018
Reabertura 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. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços
para aquisição de equipamentos utilizando recursos do Incentivo Financeiro de
Investimento para as Unidades de Atenção Primária do Município do Programa
de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, conforme resolução
nº 604/2015, nº 258/2016 e nº 126/2018, da Secretaria de Estado da Saúde do
Paraná. Credenciamento até 8h do dia 12 de Dezembro de 2018 através do site
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia
12 de Dezembro de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 12 de Dezembro
de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h do dia 13 de Dezembro de 2018.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos
ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 26
de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 271/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços
para aquisição de material de consumo odontológico para as Unidades Básicas
de Saúde. Credenciamento até 8h do dia 13 de Dezembro de 2018 através do site
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia
13 de Dezembro de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 13 de Dezembro
de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h do dia 14 de Dezembro de 2018.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações

quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos
ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 26
de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 272/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços
para aquisição de equipamentos de fisioterapia ou reabilitação para a Rede de
Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná – Recurso
Estadual. Credenciamento até 8h do dia 14 de Dezembro de 2018 através do site
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 8h30min do dia
14 de Dezembro de 2018; início da sessão às 8h30min do dia 14 de Dezembro
de 2018; oferecimento de lances a partir de 14h do dia 17 de Dezembro de 2018.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos
ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 26
de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 266/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 11 de
Dezembro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada
em sistema de informática para atualização de softwares com manutenção mensal de sistema informatizado específico para gestão pública municipal, para as
diversas secretarias e departamentos do Município de Cianorte.
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O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 267/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do
dia 11 de Dezembro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para
aquisição de peças e contratação de empresa para prestação de serviços visando
à manutenção mecânica, elétrica, eletrônica, de porta a ar, de ar-condicionado,
de plataforma elevatória de ônibus adaptado, e troca de óleos lubrificantes e
aditivos para radiadores da frota do Transporte Escolar e demais veículos da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 268/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 10 de
Dezembro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de
tambores de desenincrustante, shampoo automotivo e desengraxante, para a
limpeza de equipamentos rodoviários e automóveis da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do
dia 10 de Dezembro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações,
sito no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços
para contratação de empresa para locação de equipamentos audiovisuais e de
sonorização para eventos organizados pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 032/2018 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 Eletrônico sob nº 303/2017, homologado em
28/02/2018.
Valor Homologado: R$ 17.300,10 (Dezessete mil trezentos reais e dez centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Material de laboratório para
o Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
EIRELI – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

1

30

KIT

2

30

KIT

Descrição
kit de teste rápido de dengue igg/igm. caixa com 25
unidades.
kit de teste rápido de dengue ns-1. caixa com 25
unidades.

Marca

Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

MEDTEST

291,67

8.750,10

MEDTEST

285,00

8.550,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de Fevereiro de 2018.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 269/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10h30min do
dia 10 de Dezembro de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para
contratação de empresa para prestação de serviços de tapeçaria, capas em courvin, bancos e cintos de segurança de veículos e reforma de cadeiras de rodas,
macas e outros equipamentos.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Novembro de 2018.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 270/2018
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
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