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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 032/2015
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 16:30 horas do
dia 31 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: aquisição de veículo novo, zero quilômetro, para
utilização da Administração Municipal.
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 17 de Março de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 033/2015
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 9:30 horas do
dia 01 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Aquisição de livros didáticos para crianças da
Educação Infantil.
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 17 de Março de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Prefeitura do Município de Cianorte

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 034/2015
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 10:30 horas do
dia 01 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de lona plástica
preta para o Corpo de Bombeiros de Cianorte.
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 17 de Março de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 035/2015
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 14:30 horas do
dia 01 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, 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 em veículos da Divisão de Transporte
Escolar.
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 17 de Março de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 036/2015
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
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feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas do
dia 01 de Abril de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de seringas
descartáveis para aplicação de insulina, para distribuição gratuita aos portadores
de diabetes do Município de Cianorte.
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 17 de Março de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 258/2014 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. 117/14, homologado em
18/06/2014.
Valor Homologado: R$ 14.950,00 (quatorze mil e novecentos e cinquenta reais).
Objeto: Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para
realização de curativos especiais.
Empresa: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA – ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item Qtde Especificações

1

Tubo de 85 gramas de Hidrogel Amorfo não estéril,
transparesnte constituído por água purificada, glicerina,
carboximetilcelulose e preservativos antimicrobianos que
500
promove o ambiente úmido ideal para cicatrização através da
hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamento autolítico
e/ou facilitando o desbridamento mecânico
Valor total

Valor
unitário
registrado

Valor total

R$ 29,90

Marca

R$ 14.950,00

Curatec

R$ 14.950,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2014.

1

2

Valor
unitário
registrado

Valor
Total

Unidades de curativo de espuma de poliuretano antibacteriano
com prata, NÃO ADESIVO, composto por espuma de
poliuretano impregnada com íons de prata, filme de
Biatain
poliuretano de permeabilidade seletiva com indicativo de troca;
500
AG
com espessura mínima de 4mm, sem adesivo, recortável, com a
Coloplast
prata sendo dispensada continuamente na medida em que o
exsudato é absorvido, possui sistema de tranca fluído, não
deixa resíduos na ferida, no tamanho 15x15cm.

R$ 80,00

R$
40.000,00

Unidades de curativo alginato de cálcio placa. Curativo de
alginato, composto de moléculas de alginato de cálcio e
carboximetilcelulose,
dispostas
em
tiras
entrelaçadas Seasorb
exclusivas na estrutura do produto; promovendo absorção Coloplast
vertical no exsudato, evitando risco de maceração, não deixa
resíduos na ferida, no tamanho 10x10cm.

R$ 15,00

500

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2014.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 222/2015-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.R Dutra –Me, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida São Paulo 1191, CEP 87.200-436, telefone (44) 30195160, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.244.761/0001-78.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modalidade Pregão nº 01/2015.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e material de limpeza para a Pousada da Criança.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
1.665,72 (um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de março de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Edital de Credenciamento
O Município de Cianorte, através da Presidente da Comissão nomeada pela
Portaria nº 10/2015 e alterações, TORNA PÚBLICO que, através do CHAMAMENTO PUBLICO 001/2015 para CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS
DO MUNICÍPIO DE CIANORTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PREÇOS - TABELA INDITEC – 15% de desconto, e aplicação do
CAP conforme resolução CMED nº 04, de 18 de dezembro de 2006 e suas alterações, CREDENCIOU, para futuras contratações a(s) seguinte(s) empresa(s):

Cianorte, em 17 de março de 2015.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 259/2014 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. 117/14, homologado em
18/06/2014.
Valor Homologado: R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais).
Objeto: Registro de Preço para aquisição de material médico hospitalar, para
realização de curativos especiais.
Empresa: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Especificações

2

- ERNEGA & MELO LTDA
- E. ANIBAL & CIA LTDA ME
- DRUGSTORE CAFÉ LTDA

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Item Qtde

Pág.
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Marca

_______________________
Renata Sarcetta Pacheco
Presidente
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Edital de Credenciamento
A Divisão de Licitações do Município de Cianorte TORNA PÚBLICO que,
através do CHAMAMENTO PUBLICO 004/2014 para credenciamento de instituições financeiras destinadas aos pagamentos, arrecadação e o recebimento de
todos os impostos, taxas, multas, contribuições e quaisquer outras receitas que
forem devidas ao Município, por quaisquer contribuintes, CREDENCIOU para
futuras contratações:
INSTITUIÇÃO

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. – BANCOOB

Cianorte, 17 de março de 2015.

3

Curativo hidrocolóide com Alginato de cálcio. Curativo de
hidrocolóide composto por carboximetilcelulose e alginato de
cálcio;com membrana inteligente de permeabilidade seletiva
200
Comfeel
que regula a evaporação de gases de acordo com o volume de
exsudato; grade demarcadora da ferida, bordas biseladas, e
indicativo de troca. Tamanho de 10x10cm.

R$ 24,50

4

Catéter masculino externo látex - uma peça. Catéter externo
01 peça. Não estéril, em formato de preservativo que recobre o
pênis e termina em forma de um tubo estreito. Confeccionado
de fina película de látex, composta de borracha natural
Comveen
1.000 siliconizada(Organo - Silicone Fluido), com uma fita autoColoplast
adesiva de hidrocolóide composta de Acrylato de Ethil
Copolímero, incorporada internamente ao catéter. Aplicador em
forma de tampa de polipropileno e uma lingueta de polietileno.
Reservatório anti-dobras. Diâmetro de 30 mm.

R$ 8,00

_______________________
Roseli de Fátima Miranda
Presidente da Comissão para Credenciamento

R$
7.500,00

R$
4.900,00

R$
8.000,00

Valor Total - R$ 60.400,00 (sessenta mil e quatrocentos reais).
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