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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito, Claudemir Romero Bongiorno e o Presidente da Câmara, Silvio Fer-
nandes, convidam os munícipes para participarem da Audiência Pública sobre 
os Relatórios da Gestão Fiscal referente à Execução Orçamentária do 1º Quadri-
mestre do Exercício de 2020.
Tendo em vista as recomendações do OMS sobre a Pandemia do COVID-19, a 
Audiência Pública do Município de Cianorte, será realizada de forma online pelo 
site da Câmara Municipal: www.camaracianorte.pr.gov.br, no dia 29 de maio 
2020 às 10 horas na Câmara Municipal.
    Claudemir Romero Bongiorno                                  Silvio Fernandes     
           Prefeito                                                          Presidente da Câmara

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 003/2020
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 26 de Junho de 2020, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para construção de Centro Municipal de 
Educação Infantil no Distrito de Vidigal. Valor referência: R$ 2.446.740,41 (dois 
milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e quarenta 
e um centavos). Prazo de Execução: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 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 à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 
3619-6209. Cianorte, 25 de Maio de 2020.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 57/2020 – Processo 156/2020

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, torna público que contratou com a empresa VALDIR  
ZEFERINO RIBEIRO EIRELI, para Aquisição de armário roupeiro com vinte 
portas para a Secretaria Municipal de saúde, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, em conformidade com o art. 4º da LEI Nº 
13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com 

base na Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 e suas alterações; e no 
que restar a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Maio de 2020.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 87/2020 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 nº 30/2020, homologado em 14/05/2020.
Valor Homologado: R$ 136.088,10 (cento e trinta e seis mil e oitenta e oito reais 
e dez centavos)
Objeto: Aquisição de materiais médicos hospitalares para uso nas Unidades de 
Saúde administradas pela Secretaria de Saúde.
Empresa:  PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Item constante da Ata de Registro de Preços:

Item Código Descrição Unid Quant. Valor 
Unit. R$

Valor 
Total R$

Marca/
Especificação

1 31371 Abaixador de língua, 
descartável, em madeira,  tipo 
espátula. Pacote com 100 
unidades.

PCT 2.000,0000 R$ 2,94 5.880,00 theoto

16 31386 AAlmotolia plástica em 
polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade 
para 125mL.

UN 300,0000 R$ 1,67 501,00 J prolab

17 31387 Almotolia plástica em 
polietileno, na cor transparente, 
com bico e tampa, capacidade 
para 250mL.

UN 450,0000 R$ 2,27 1.021,50 J prolab

24 31394 Atadura gessada, medindo 
10cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato 
têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso 
com propriedades enrijecedoras, 
sem desprendimento de gesso 
ao molhar, enrolado em eixo 
suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem 
individual em material que 
garanta a integridade do 
produto, a apresentação do 
produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente.

UN 1.000,0000 R$ 1,30 1.300,00

25 31395 Atadura gessada, medindo 
15cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato 
têxtil compatível, impregnada 
com colóide, a base de gesso 
com propriedades enrijecedoras, 
sem desprendimento de gesso 
ao molhar, enrolado em eixo 
suporte, em forma contínua 
e uniforme, embalagem 
individual em material que 
garanta a integridade do 
produto, a apresentação do 
produto deverá obedecer à 
legislação atual vigente.

UN 800,0000 R$ 1,86 1.488,00
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Item Código Descrição Unid Quant. Valor 

Unit. R$
Valor 

Total R$
Marca/

Especificação

33 40938 Bolsa plástica descartável 
de colostomia, fabricada em 
polietileno atóxico, isentos de 
substâncias alergênicas, em 
formato retangular medindo 
22cm de comprimento, 
14cm de largura e 0,010mm 
de espessura, com paredes 
sobrepostas e fechamento da 
parte superior e inferior por 
processo de termosselagem, 
provida de uma placa adesiva 
que circunda o orifício em 
seu terço superior medindo 
80x80mm e 100x90mm, 
constituída de papel antialérgico 
e protegido por papel 
parafinado, com furo de 30mm 
de diâmetro.

UN 200,0000 R$ 0,52 104,00 markmed

34 40939 Bolsa plástica descartável 
de colostomia, fabricada em 
polietileno atóxico, isentos de 
substâncias alergênicas, em 
formato retangular medindo 
22cm de comprimento, 
14cm de largura e 0,010mm 
de espessura, com paredes 
sobrepostas e fechamento da 
parte superior e inferior por 
processo de termosselagem, 
provida de uma placa adesiva 
que circunda o orifício em 
seu terço superior medindo 
80x80mm e 100x90mm, 
constituída de papel antialérgico 
e protegido por papel 
parafinado, com furo de 63mm 
de diâmetro.

UN 200,0000 R$ 0,86 172,00 markmed

35 31401 Bolsa simples para coleta de 
sangue total, confeccionada 
em PVC, atóxico, plastificante 
DEHP, capacidade de 
aproximadamente 500mL, 
cantos internos arredondados, 
estéril, apirogênico; contendo 
63mL de solução CPDA - 1, 
composta por dextrose anidra 
USP 2900mg, citrato de 
sódio 2H2O 2630mg, ácido 
cítrico anidro 300mg, adenina 
27,5mg, fosfato de sódio 
monobásico H2O 222mg, água 
para injetáveis q.s.p. 100mL. 
Acompanha agulha para coleta, 
calibre 16g, siliconizada, bísel 
trifacetado com ângulos e cortes 
perfeitos para punção suave, 
sem traumas, canhão achatado, 
conectado ao tubo de coleta, 
com capa protetora da agulha 
com sistema de lacre para 
prevenir vazamento da solução 
anticoagulante.

UN 50,0000 R$ 29,18 1.459,00 jp

49 31423 Coletor de material 
pérfurocortante, com 
capacidade para 13 litros.

UN 1.500,0000 R$ 2,82 4.230,00 descarbox

51 31422 Coletor de material 
pérfurocortante, com 
capacidade para 7 litros..

UN 1.500,0000 R$ 1,99 2.985,00 descarbox

60 31436 Dispositivo para punção 
venosa periférica (scalp) 
nº25, descartável, estéril, 
atóxico, com agulha em aço 
inoxidável siliconizada, com 
bísel trifacetado, de afiação 
precisa, parede fina, asa para 
punção e fixação flexível, 
tubo de pvc, com 28 a 30cm, 
transparente, conector tipo 
luerlok com tampa tipo rosca, 
em obediência ao código de 
cores conforme calibre da 
agulha, embalagem individual 
que permita abertura asséptica, 
com data de validade, dados de 
identificação, procedência e tipo 
de esterilização. Caixa com 50 
unidades.

CX. 200,0000 R$ 11,90 2.380,00

65 37123 Equipo para nutrição enteral, 
controle de fluxo e dosagem 
de soluções enterais, conecta 
o recipiente de soluções 
(frasco ou bolsa) à sonda 
de alimentação, viabiliza o 
controle de fluxo de soluções, 
lanceta perfurante para 
conexão ao recipiente de 
solução, extensão em PVC 
azul (evita conexão acidental 
com acesso venoso), medindo 
1,20cm, controlador de fluxo 
(gotejamento) tipo pinça rolete, 
possui conector escalonado 
que permite encaixe em vários 
tipos de dispositivos de infusão, 
com no mínimo 09 graduações, 
embalado com filme e papel 
grau cirúrgico, com abertura em 
pétalas, esterilizado por óxido 
de etileno, apirogênico.

UN 16.000,0000 R$ 0,94 15.040,00 biobase

71 31445 Fio categute simples 2.0, com 
agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 
círculo. Caixa com 24 unidades.

CX. 15,0000 R$ 83,00 1.245,00 shalon

72 31446 Fio categute simples 3.0, com 
agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 
círculo. Caixa com 24 unidades.

CX. 15,0000 R$ 83,00 1.245,00 shalon

Item Código Descrição Unid Quant. Valor 
Unit. R$

Valor 
Total R$

Marca/
Especificação

73 31447 Fio categute simples 4.0, com 
agulha 20mm, cilíndrica, 1/2 
círculo. Caixa com 24 unidades.

CX. 15,0000 R$ 83,00 1.245,00 shalon

74 31454 Fita cirúrgica ou esparadrapo 
tipo micropore, 2,5cmx10m, 
confeccionado em não tecido 
microporoso no dorso, e a face 
interna revestida com massa 
adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com 
data de validade, dados de 
identificação e procedência e 
registro no M.S..

UN 3.000,0000 R$ 1,77 5.310,00 Ad pele

75 31455 Fita cirúrgica ou esparadrapo 
tipo micropore, 5,0cmx10m, 
confeccionado em não tecido 
microporoso no dorso, e a face 
interna revestida com massa 
adesiva com boa aderência, 
hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com 
data de validade, dados de 
identificação e procedência e 
registro no M.S..

UN 2.000,0000 R$ 3,18 6.360,00 ad pele

77 31452 Fita indicadora para autoclave, 
adesiva, com dorso de papel 
crepado, com dimensões de 
19mmx30m, embalagem 
individual com data de validade 
e dados de identificação.

UN 180,0000 R$ 2,55 459,00 politape

85 31463 Indicador biológico para 
esterilização a vapor, frasco 
plástico contendo ampola de 
vidro com caldo nutriente 
e tira de papel impregnada 
em suspensão de esporos, 
indicador biológico na forma 
autocontida, possibilita 
monitoramento dos processos 
de esterilização com calor 
úmido sob pressão (autoclaves), 
não exigindo técnica de 
transferência asséptica dos 
esporos para o meio de cultura, 
permitindo fácil visualização 
dos resultados. armazenagem 
e conservação sob temperatura 
entre 15 - 30 ºC.

UN 2.000,0000 R$ 2,80 5.600,00 maxximed

112 51036 P.V.P.I. solução de 
iodopolividona a 10%, tópica, 
aquosa, frasco com 1 litro.

FRC 400,0000 R$ 16,95 6.780,00 farmax

121 31490 Papel térmico milimetrado 
para eletrocardiógrafo, em 
bobina, fabricado com matérias 
primas de alta qualidade, ótima 
sensibilidade para impressão 
térmica e excelente fixação, 
aceita registro por cabeça 
térmica, sem contato com 
o papel, largura da bobina 
216mm, extensão da bobina 
30m.

BN 100,0000 R$ 19,00 1.900,00 tecnoprintt

139 31522 Seringa descartável com 20mL, 
sem agulha.

UN 50.000,0000 R$ 0,33 16.500,00 sr

140 51039 Seringa descartável com 60 mL, 
bico cateter sem agulha.

UN 200,0000 R$ 2,02 404,00 sr

141 31524 Seringa dosadora, com 10mL, 
tipo oral pack, não estéril, de 
uso único, na cor azul, com 
cilindro e anel de retenção 
graduado em ml, com números 
claros e legíveis, bico que 
impede o acoplamento de 
agulhas.

UN 25.000,0000 R$ 0,53 13.250,00 advantive

142 31523 Seringa dosadora, com 3mL, 
tipo oral pack, não estéril, de 
uso único, na cor azul, com 
cilindro e anel de retenção 
graduado em ml, com números 
claros e legíveis, bico que 
impede o acoplamento de 
agulhas.

UN 25.000,0000 R$ 0,36 9.000,00 advantive

144 31527 Sonda de foley nº08, duas vias 
e balão estéril, confeccionada 
em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, 
com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétalas, 
com data de validade e registro 
no M. S..

UN 150,0000 R$ 3,65 547,50 solidor

145 31528 Sonda de foley nº10, duas vias 
e balão estéril, confeccionada 
em borracha natural, siliconada, 
ponta proximal arredondada, 
com dois orifícios grandes, 
arredondados e lisos, embalada 
individualmente em papel grau 
cirúrgico, abertura em pétalas, 
com data de validade e registro 
no M. S..

UN 150,0000 R$ 3,65 547,50 solidor

152 31541 Sonda nasogástrica curta nº16. UN 150,0000 R$ 0,60 90,00 biobase

153 31543 Sonda nasogástrica curta nº20. UN 250,0000 R$ 0,73 182,50 biobase

154 31544 Sonda nasogástrica curta nº22. UN 170,0000 R$ 0,78 132,60 biobase

155 31545 Sonda nasogástrica longa nº06. UN 170,0000 R$ 0,60 102,00 biobase

156 31546 Sonda nasogástrica longa nº08. UN 250,0000 R$ 0,65 162,50 biobase

157 31549 Sonda nasogástrica longa nº14. UN 250,0000 R$ 0,74 185,00 biobase

158 31551 Sonda nasogástrica longa nº18. UN 250,0000 R$ 0,92 230,00 biobase

159 31553 Sonda nasogástrica longa nº22. UN 250,0000 R$ 1,00 250,00 biobase
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Item Código Descrição Unid Quant. Valor 

Unit. R$
Valor 

Total R$
Marca/

Especificação

163 31558 Sonda para aspiração traqueal 
nº14.

UN 500,0000 R$ 0,59 295,00 biobase

164 31559 Sonda para aspiração traqueal 
nº16.

UN 350,0000 R$ 0,60 210,00 biobase

165 31560 Sonda para aspiração traqueal 
nº18.

UN 350,0000 R$ 0,67 234,50 biobase

180 31583 Sonda uretral, estéril, atóxica, 
descartável em PVC flexível 
com tampa nº16.

UN 350,0000 R$ 0,59 206,50 biobase

181 31584 Sonda uretral, estéril, atóxica, 
descartável em pvc flexível com 
tampa nº 18.

UN 350,0000 R$ 0,68 238,00 biobase

185 31605 TERMÔMETRO DIGITAL 
AXILAR CLÍNICO, 
APROVADO PELO 
INMETRO, 100% A PROVA 
D`ÁGUA, POSSUI VISOR 
DE CRISTAL LÍQUIDO, 
INDICADOR DE PILHA 
FRACA, MEMÓRIA PARA 
A ÚLTIMA TEMPERATURA 
MEDIDA, FUNÇÃO AUTO-
DESLIGAMENTO APÓS 10 
MINUTOS E SEM USO E, 
INDICADOR SONORO COM 
TIPOS DIFERENCIADOS 
DE ALERTA PARA 
TEMPERATURA NORMAL 
E FEBRIL, ACOMPANHA 
CAPA DE ACRÍLICO PARA 
PROTEÇÃO. UNIDADE.

UN 2.400,0000 R$ 11,09 26.616,00 gtech

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Maio 2020.
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 90/2020 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 nº 30/2020, 
homologado em 14/05/2020.
Valor Homologado: R$ 139.506,50 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e seis 
reais e cinquenta centavos)
Objeto: Aquisição de materiais médicos hospitalares para uso nas Unidades de 
Saúde administradas pela Secretaria de Saúde.
Empresa: MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Item constante da Ata de Registro de Preços:
Item Código Descrição Unid Quant. Valor Unit. R$ Valor 

Total R$
Marca/ 

Especificação

18 31389

Aspirador de secreção elétrico móvel, 
uso cirúrgico, motor monofásico com 
capacitor 1/5hp; rotações 1.750rpm; 
prot. de motor através de prot. 
térmico; consumo de energia baixo 
(aprox. 341w); tensão 110 e 220 volts 
autom.; amp 2.4 a em 110v e 1.25 a 
em 220v; lubrificação isento; fluxo 
34 litros de ar por minuto (livre); 
vácuo máximo 24 pol de mercúrio 
(hg); vacuômetro para indicação 
do vácuo gerado; regulador de 
vácuo de zero a máximo (25 pol./
hg); frasco coletor capacidade de 
3,25 litros de vidro autoclavável; 
tampa do frasco de borracha com 
válvula de seg. incorporada; filtro 
bactericida; dimensões (alt x larg 
x compr) 280x280x450mm; com 3 
cânulas semi-curvas e 1,5m de tubo 
plástico cinza.

UN 20,0000 R$ 360,00 7.200,00 ASPIRAMAX

26 31396

Atadura gessada, medindo 
20cmx3,00m, atóxica, confeccionada 
em substrato têxtil compatível, 
impregnada com colóide, a 
base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento 
de gesso ao molhar, enrolado em 
eixo suporte, em forma contínua e 
uniforme, embalagem individual em 
material que garanta a integridade do 
produto, a apresentação do produto 
deverá obedecer à legislação atual 
vigente.

UN 800,0000 R$ 2,94 2.352,00 CREMER

29 30732

Esfigmomanômetro adulto, composto 
de manômetro mecânico tipo relógio, 
com mostrador graduado em mmHg, 
braçadeira com fecho de velcro, 
confeccionada em lona de algodão, 
resistente, flexível e não elástico e se 
molda facilmente ao braço, manguito 
e pera fabricados sem emendas de 
subpeças, com borracha especial, 
que recebe tratamento térmico, 
recozimento e polimento, apresentam 
resistência e perfeita vedação, 
acondicionado em

bolsa apropriada, embalagem

UN 700,0000 R$ 61,00 42.700,00 SOLIDOR

Item Código Descrição Unid Quant. Valor Unit. 
R$

Valor Total 
R$

Marca/ 
Especificação

individual, procedência nacional 
e aprovado pelo INMETRO.

30 30731

Esfigmomanômetro infantil, 
composto de manômetro mecânico 
tipo relógio, com mostrador 
graduado em mmHg, braçadeira com 
fecho de velcro, confeccionada em 
lona de algodão, resistente, flexível 
e não elástico e se molda facilmente 
ao braço, manguito e pera fabricados 
sem emendas de subpeças, com 
borracha especial, que recebe 
tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência 
e perfeita vedação, acondicionado 
em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e 
aprovado pelo INMETRO.

UN 100,0000 R$ 60,40 6.040,00 PREMIUM

31 30730

Esfigmomanômetro adulto obeso, 
composto de manômetro mecânico 
tipo relógio, com mostrador 
graduado em mmHg, braçadeira com 
fecho de velcro, confeccionada em 
lona de algodão, resistente, flexível 
e não elástico e se molda facilmente 
ao braço, manguito e pera fabricados 
sem emendas de subpeças, com 
borracha especial, que recebe 
tratamento térmico, recozimento e 
polimento, apresentam resistência 
e perfeita vedação, acondicionado 
em bolsa apropriada, embalagem 
individual, procedência nacional e 
aprovado pelo INMETRO.

UN 100,0000 R$ 68,00 6.800,00 PREMIUM

41 31413

Catéter intravenoso nº20, em teflon 
resistente, flexível biocompatível e 
radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto 
de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência 
em embalagem individual. Caixa 
com 50 unidades.

CX. 120,0000 R$ 32,50 3.900,00 POLYMED

42 31414

Catéter intravenoso nº22, em teflon 
resistente, flexível biocompatível e 
radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto 
de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura

CX. 300,0000 R$ 32,50 9.750,00 POLYMED

Item Código Descrição Unid Quant. Valor Unit. R$ Valor 
Total R$

Marca/ 
Especificação

asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência 
em embalagem individual. Caixa 
com 50 unidades.

43 31415

Catéter intravenoso nº24, em teflon 
resistente, flexível biocompatível e 
radiopaco, cânula de aço inoxidável 
siliconizada, com bísel ultra afiado, 
tampa protetora para catéter, produto 
de uso único, estéril, atóxico e 
apirogênico, embalagem individual 
em papel grau cirúrgico e filme 
plástico transparente, com abertura 
asséptica, com data de validade e 
dados de identificação e procedência 
em embalagem individual. Caixa 
com 50 unidades.

CX. 300,0000 R$ 36,00 10.800,00 POLYMED

45 31418

Colar cervical de emergência, com 
apoio mentoniano, tamanho grande, 
confeccionado em polietileno de 
alta resistência, com espessura 
mínima de 1,5mm, revestido de 
espuma macia, tipo EVA (etil-vinil-
acetato) nas áreas de contato com o 
corpo, fecho em velcro em um dos 
lados, em cores padrão universal, 
abertura na parte frontal para 
checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias 
aéreas, botões em material plástico 
resistente rádio- transparente.

UN 50,0000 R$ 18,00 900,00 RESGATE

46 31419

Colar cervical de emergência, com 
apoio mentoniano, tamanho médio, 
confeccionado em polietileno, de 
alta resistência, com espessura 
mínima de 1,5mm, revestido de 
espuma macia, tipo EVA (etil-vinil- 
acetato) nas áreas de contato com o 
corpo, fecho em velcro em um dos 
lados, em cores padrão universal, 
abertura na parte frontal para 
checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias 
aéreas, botões em material plástico 
resistente rádio-transparente.

UN 50,0000 R$ 15,00 750,00 RESGATE

47 31420

Colar cervical de emergência, 
com apoio mentoniano, tamanho 
pequeno, confeccionado em 
polietileno, de alta resistência, 
com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo 
EVA (etil-vinil-acetato) nas áreas 
de contato com o corpo, fecho em 
velcro em um dos lados, em cores 
padrão universal, abertura na parte 
frontal para checagem de pulso

UN 50,0000 R$ 15,00 750,00 RESGATE

Item Código Descrição Unid Quant. Valor Unit. R$ Valor Total 
R$

M a r c a / 
Especificação

carotídeo ou traqueostomia de 
liberação das vias aéreas, botões 
em material plástico resistente 
rádio- transparente.
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54 31430

Detector ultrassônico portátil 
de batimento cardíaco fetal, que 
funciona por efeito doppler, 
detecta fluxo do cordão umbilical, 
diagnóstico de gravidez múltipla, 
localização da placenta, 
monitoração fetal durante o 
trabalho de parto, ausculta cardio-
fetal a partir da 12ª semana, 
com dimensões 130x62x35 
mm, alimentação a bateria de 
9v, digital, acompanha tubo de 
gel, cabo trandutor de 80cm, 
acompanha estojo. Com 01 (um) 
ano de garantia.

UN 30,0000 R$ 300,00 9.000,00 SIGMED

66 26254
Equipo polifix 2 vias, com 
clamp, com tampa, para 
infusão simultânea de solução 
parenteral.

UN 20.000,0000 R$ 0,55 11.000,00 INFUSAO

87 40946

Lanceta automática para 
glicemia, acionamento por 
contato, espessura ultra fina 
para punção indolor, penetração 
consistente, esterilizada por 
radiação. Caixa com no mínimo 
100 unidades.

CX. 650,0000 R$ 15,50 10.075,00 GTECH

97 31479

Luva plástica estéril, tamanho 
único, descartável, ambidestra, 
sensibilidade táctil, boa selagem 
em toda a sua extensão, 
embalagem individual, com 
data de validade, dados de 
identificação e procedência e tipo 
de esterilização. Pacote com 100 
unidades.

PCT 1.500,0000 R$ 9,00 13.500,00 LUPLAST

100 31482
Malha tubular ortopédica, 
100% algodão, rolo com 
dimensões 20cmx15m.

RL 70,0000 R$ 13,65 955,50 MSO

115 51037

Papagaio de plástico, 
cor plástico translúcido; 
material plástico; 
capacidade 1000mL com 
alça e tampa.

UN 100,0000 R$ 4,60 460,00 TAYLOR

124 34824
Pinça anatômica dissecção 12cm, 
em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual.

UN 30,0000 R$ 10,78 323,40 ABC

129 31511
Pinça luer goiva curva 16cm, 
para osso alveolótomo, em 
aço inoxidável, embalagem 
plástica individual.

UN 30,0000 R$ 75,02 2.250,60 ABC

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 136/2020 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Av. das Nações Unidas, 14261, Ala 
A. 18º andar, Vila Gertrudes, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 
CEP 04794-000, telefone (11) 5111-1176/1571, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
61.074.175/0001-38.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por 
Pregão nº 17/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de seguros para 
veículos da Secretaria de Assistência Social.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 1.322,12 (um 
mil e trezentos e vinte e dois reais e doze centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 27 de Março de 2020.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 208/2020 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ROCCÃO-PEÇAS E ACESSÓRIOS P/
VEÍCULOS LTDA., com sede na cidade de CIANORTE, Estado do Paraná, à 
VIA VEREADOR OSILHO MELÃO, 8359,, CEP 87209405, inscrita no CNPJ 
sob nº 02.798.162/0001-42,
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação por 
Pregão nº 48/2019.
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição e instalação de 
cronotacógrafos, peças e correlatos visando à manutenção dos veículos da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 54.619,40 
(cinquenta e quatro mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de maio de 2020.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 209/2020 – LCT-PMC

Republicado por Incorreção
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa FAVERO & SILVA – RADIOLOGIA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 7 de Setembro, 381, Centro, 
CEP 86.613-000, na cidade de Pitangueiras, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 08.890.593/0001-10.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Dispensa de 
Licitação nº 53/2020.
OBJETO:  Aquisição de materiais médicos e equipamentos de proteção 
individual para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, em 
conformidade com o art. 4º da LEI Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 9.000,00 
(Nove mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 4 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de maio de 2020.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 212/2020 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CIAPEL- COMERCIO DE PAPÉIS E 
EMBALAGENS -EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à av Goias, 1574, Zona 03, CEP 87.209-
052, inscrita no CNPJ sob nº 79.701.744/0001-93
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão  nº 56/2019.
OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, de 
embalagem, acondicionamento, higiene e limpeza para as Secretarias em geral
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 136,00 (cento 
e trinta e seis reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de maio de 2020.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 221/2020 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa VALDIR ZEFERINO RIBEIRO EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Porto Seguro, 185, Zona 1, 
CEP 87.200-258, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.414.145/0001-01 .
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação por 
Dispensa de Licitação nº 57/2020.
OBJETO: Aquisição de armário roupeiro com vinte portas para a Secretaria 
Municipal de saúde, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019, em conformidade com o art. 4º da LEI Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 
2020.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 1.190,00 (um 
mil cento e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA:  06 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de Maio de 2020.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
A Presidente da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 55/2019, de 
15 de Maio de 2020,  no uso de suas atribuições legais, republica o resultado 
do julgamento da fase de habilitação, concernente ao Edital de Licitação nº 
05/2020, modalidade Tomada de Preços visando a Contratação de empresa para 
execução de pintura interna e externa de manutenção do Paço Municipal.
Com base na Ata complementar nº 130/2020, republica-se o resultado da fase de 
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habilitação do certame:

Razão Social/Nome CNPJ SITUAÇÃO

APC ESTRUTURAS METÁLICAS E 
CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI 36.290.750/0001-92 INABILITADA

CONSTRUTORA ITAÚBA MADEIRAS E 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 18.279.189/0001-69 INABILITADA

CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA 80.602.154/0001-92 INABILITADA

DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 
EIRELI 03.894.550/0001-90 INABILITADA

JRPLAN  ENGENHARIA EIRELI 06.288.632/0001-89 HABILITADA

PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA 06.241.773/0001-46 INABILITADA

Desse modo, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta 
publicação, conforme disposição do Art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal 
8.666/1993, para eventual apresentação de recurso contra a decisão da comissão. 
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Maio de 2020.

Ivonete de Jesus Costa
Presidente

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

REPUBLICADO POR INCORREÇAO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
55/2020,  de 15 de maio de 2020, no uso de suas atribuições legais publica 
o resultado do julgamento das propostas de preço, concernente ao Edital de 
Licitação nº 6/2020, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto:  
Contratação de empresa especializada para execução de extensão de rede em 
baixa tensão em locais definidos no Município de Cianorte.
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço das empresas participantes 
do certame:

Razão Social CNPJ Valor da 
proposta:

PRIME CONSTRUÇÕES 
ELÉTRICAS EIRELI 09.210.069/0001-14 244.774,41

ELETROFIO MATERIAIS 
ELÉTRICOS EIRELI 05.609.481/0001-50 275.000,00

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, 
conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/1993, para 
apresentar recurso contra a decisão da comissão. 
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Maio de 2020.

Marcos Alberto Valério
Presidente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 331/2019 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CLINICA 
MÉDICA DR. EUDES RODRIGUES FERREIRA LTDA, ORIUNDO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2019.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade 
RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CLINICA MÉDICA DR. EUDES RODRIGUES FERREIRA LTDA, com sede 
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua 19 de Dezembro, nº 122, 
Sala Zona 01, CEP: 87.200-141, inscrita no CNPJ sob nº 32.040.959/0001-
47, telefone (44) 3629-3871, neste ato representado por Eudes Rodrigues 
Ferreira, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.649.556 SSP/PR e do CPF 
nº 355.599.009-82.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução até 
31/05/2021 e vigência ate 31/07/2021, acrescentando ao contrato o valor de R$ 
132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). Desta forma o contrato passa a ter o 
valor total de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
08.03.10.302.0009.2.050 – Assistência hospitalar e ambulatorial 339039 - Fonte 
494 e 303 
Cláusula Terceira:

Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de maio de 2020.
  
       Eudes Rodrigues Ferreira    claudemir romero bongiorno
  CLINICA MÉDICA DR. EUDES                   PREFEITO
RODRIGUES FERREIRA LTDA             Contratante
                 Contratada 

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA Laboratório Menino 
Jesus s/S Ltda, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
052/2018.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade 
RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
Laboratório Menino Jesus s/S Ltda, com sede na cidade de Cianorte, Estado 
do Paraná, na Av. Bahia, 106, CEP 87.200-181, inscrita no CNPJ sob nº 
80.909.161/0001-31, telefone (44) 3629-1736, neste ato representado por 
Angelo Trento, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.273.116-7 e do CPF 
nº 327.899.129-04.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar 25% de valor até 31/05/2020, 
sendo R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passando o contrato a ter o valor 
total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Cláusula Segunda:
Prorroga-se o prazo de execução até 31/05/2021 e vigência ate 31/07/2021, 
acrescentando ao contrato o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais). Desta forma o contrato passa a ter o valor total de R$ 1.680.000,00 (um 
milhão e seiscentos e oitenta mil reais).
Cláusula Terceira:
Dotação orçamentária: 
08.03.10.302.0009.2.050 – Assistência hospitalar e ambulatorial 339039 - Fonte 
494 e 303 
Cláusula Quarta:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de maio de 2020.

        Angelo Trento  claudemir romero bongiorno
  Laboratório Menino Jesus s/S Ltda              PREFEITO
              Contratada                               Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA FISIOFURQUIM S/S 
LTDA, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 64/2018.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade 
RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
FISIOFURQUIM S/S LTDA, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, na Av. Dr. José Roberto Furquim de Castro, nº 229, CEP 87.200-111, 
inscrita no CNPJ sob nº 05.072.736/0001-99, telefone (44) 3018-3651, neste ato 
representado por Rodolfo Braga de Castro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 5.154.203-7 e do CPF nº 027.243.209-13.
Cláusula Primeira:
Prorroga-se o prazo de execução até 31/05/2021 e vigência ate 31/07/2021, 
acrescentando ao contrato o valor de R$ 204.000,00 (Duzentos e quatro 
mil reais). Desta forma o contrato passa a ter o valor total de R$ 612000,00 
(seiscentos e doze mil reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
08.03.10.302.0009.2.050 – Assistência hospitalar e ambulatorial 339039 – 
Fonte 303 e 494
Cláusula Terceira:
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Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 19 de maio de 2020.
  
          Rodolfo Braga de Castro  claudemir romero bongiorno
 FISIOFURQUIM S/S LTDA                               PREFEITO
             Contratada                               Contratante

SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 558/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA INSTITUTO DE 
PREVENÇÃO E DIAGNOSE S/S LTDA, ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 65/2018.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade 
RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
INSTITUTO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSE S/S LTDA, com sede na cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, na Praça da Bíblia, nº 3323, CEP 87.501-670, 
inscrita no CNPJ sob nº 78.185.469/0001-30, telefone nº (44) 3906-1616, neste 
ato representado por Fábio Negretti, portador da Cédula de Identidade RG nº 
12.805.018-3 e do CPF nº 132.615.368-45.
Cláusula Primeira:
Prorroga-se o prazo de execução até 31/05/2021 e vigência ate 31/07/2021, 
acrescentando ao contrato o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Desta 
forma o contrato passa a ter o valor total de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil 
e quinhentos reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
08.03.10.302.0009.2.050 – Assistência hospitalar e ambulatorial 339039 - Fonte 
494 
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de maio de 2020.
  
        Fábio Negretti                                         claudemir romero bongiorno
INSTITUTO DE PREVENÇÃO E                    PREFEITO
DIAGNOSE S/S LTDA                                 Contratante
              Contratada

TERCEIRO TERMO ADITIVO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 465/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA EDITORA 
E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A, ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães no 100, inscrita no CNPJ/
MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu seu 
Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade 
RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Piauí, 241, Centro,  CEP 86010-420, na cidade de 
Londrina, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77338424000195, 
neste ato representado pelo seu Diretor Superintendente, o Sr. José Nicolas 
Murta Mejia, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.006.378-4 SSP/PR e 
do CPF nº 744.969.561-87, residente e domiciliado em Londrina/Paraná.
OBJETO: Contratação de órgão de imprensa escrita, de grande circulação no 
Estado do Paraná, com edição e circulação de no mínimo 05 dias por semana, 
para atuar na divulgação de atos oficiais do Município de Cianorte.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e 
vigência para 11/05/2021.
Acrescenta-se ao contrato R$ 53.040,00 (cinquenta e três mil e quarenta reais). 

Item Qtde Especificações Valor 
Unitário

Valor 
Total

1 3.000 cm/col de publicação de atos oficiais em diário 
oficial R$ 17,68 R$ 

53.040,00
O contrato passa a ter o valor acumulado de R$ 172.380,00 (cento e setenta e 

dois mil e trezentos e oitenta reais).
Cláusula Segunda:
02030413100052006 – Manutenção dos serviços de divulgação 339039 fonte 
1000 (31)
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato 
ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de abril de 2020.

       José Nicolas Murta Mejia        Claudemir Romero Bongiorno
EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A Prefeito 
                Contratada                                    Contratante

Secretaria de Finanças
Div. de Fiscalização
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