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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 162/2020
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, 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 contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de 
chave, abertura de portas, troca de fechaduras e de miolos/cilindros de chaves. 
Credenciamento até as 8h30min do dia 9 de Novembro de 2020 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9h do dia 9 
de Novembro de 2020; início da sessão às 9h do dia 9 de Novembro de 2020; 
oferecimento de lances a partir das 10h do dia 9 de Novembro de 2020. 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 http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/
portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 21 de Outubro de 2020.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 163/2020

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento de caixas acústicas, mesa de som e correlatos 
(incluso os serviços de instalação) para o Centro Cultural do Município de 
Cianorte. Credenciamento até as 9h do dia 9 de Novembro de 2020 através do 
site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9h30min 
do dia 9 de Novembro de 2020; início da sessão às 9h30min do dia 9 de 
Novembro de 2020; oferecimento de lances a partir das 10h30min do dia 9 de 
Novembro de 2020. 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 http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 

3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 21 de Outubro de 2020.
Gustavo Garcia

Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 164/2020

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, 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 carimbos, borrachas para carimbo, refis de tinta e 
tinta para refil para as secretarias em geral. Credenciamento até as 9h30min 
do dia 9 de Novembro de 2020 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o 
recebimento das propostas até as 10h do dia 9 de Novembro de 2020; início da 
sessão às 10h do dia 9 de Novembro de 2020; oferecimento de lances a partir 
das 14h do dia 9 de Novembro de 2020. 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 
http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações 
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 21 
de Outubro de 2020.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 165/2020

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, 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 materiais de expediente. Credenciamento até as 
10h do dia 9 de Novembro de 2020 através do site www.licitacoes.caixa.
gov.br; o recebimento das propostas até as 10h30min do dia 9 de Novembro 
de 2020; início da sessão às 10h30min do dia 9 de Novembro de 2020; 
oferecimento de lances a partir das 14h do dia 10 de Novembro de 2020. 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 http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/
portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 
3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 21 de Outubro de 2020.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 500/2020 - 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 S. SEGANTINI MARTINS DA SILVA- 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
à Estrada Bernadelli, Lote 549-A1, Zona Rural, CEP 87212899, na cidade de 
CIANORTE, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.067.811/0001-
66.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 111/2020.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços elétricos, 
hidráulicos, reformas, pequenos reparos, pintura e outros para diversas 
Secretarias.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 34.288,46 
(trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2020.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de Outubro de 2020.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS - 
11/2020

Objeto:   Contratação de empresa para comercialização e instalação completa de 
campo de grama sintética incluindo contrapiso, iluminação, alambrado e rede de 
cobertura para instalação de novo campo esportivo no Município de Cianorte.

A Presidente da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 55/2020, de 
15 de Maio de 2020, no uso de suas atribuições legais, convoca os participantes 
julgados habilitados para continuidade da licitação acima.
Desse modo, estando exausto o prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso 
I, alínea “a” da Lei 8.666/93, NOTIFICO os interessados para CONTINUIDADE 
do certame com a abertura da proposta de preços a ser realizada no dia 
23/10/2020 às 14:00 horas.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Outubro de 2020

Ivonete de Jesus Costa
Presidente

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, publica o resultado 
do julgamento da fase de habilitação, concernente ao Edital de Licitação nº 
14/2020, modalidade Tomada de Preços visando a Contratação de empresa para 
execução de obra de revitalização do canteiro central da Avenida Paraíba no 
trecho compreendido entre a Avenida Amazonas e as proximidades da PR 323, 
na Zona 04 deste município.
Segue abaixo o resultado da fase de habilitação do certame:

Razão Social/Nome CNPJ SITUAÇÃO

Engeart Construções Eireli 18.512.216/0001-00 INABILITADA

Predial Incorporadora de Imóveis 
Ltda 20.680.873/0001-08 INABILITADA

R.Martins Garcia Construção Civil 
Eireli 08.696.723/0001-89 HABILITADA

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 21 de Outubro de 2020.

Ivonete de Jesus Costa
Presidente
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