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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 081/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 08 de Maio de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de tintas e 
materiais de pintura das unidades básicas de saúde do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Abril de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 082/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas do 
dia 07 de Maio 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 hospedagem e alimentação à pacientes encami-
nhados pela Secretaria Municipal de Saúde, para tratamento em Curitiba.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Abril de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 083/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas 
do dia 07 de Maio de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de peças e 
contratação de serviços de mecânica hidráulica em equipamentos rodoviários.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Abril de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 084/2015

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas do 
dia 08 de Maio 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 reparo e manutenção de gramados em campos esportivos do Município.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Abril de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 259/2015-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 
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76.309.806/0001-28, e a empresa MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à Avenida Guaira 554 zona VII, na cidade de Maringa, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.396.733/0001-36.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão nº 109/2014.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Muni-
cipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 64,00 
(sessenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/05/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 263/2015-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 CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ 
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Osório, 400 - 17º 
andar – conj. 1702, CEP 80.020-917, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.273.207/0001-28.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de licitação nº 25/2015.
OBJETO: Pagamento de contribuição anual ao Consórcio Intergestores Paraná 
Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
14.814,19 (quatorze mil oitocentos e quatorze reais e dezenove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 322/2015-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 Sefe Sistema Educacional Família e Es-
cola Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Máximo João 
Kopp 167, Santa Candida, na cidade de Curitiba, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
00.874.813/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 33/2015.
OBJETO: Aquisição de livros didáticos para crianças da Educação Infantil da 
Coleção Brincar e Pensar.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
162.060,00 (cento e sessenta e dois mil e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 331/2015-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 Everest Informática Ltda - Epp, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede à Rua Carlos Roberto Seghezzi, 816 – sala 
01 - Centro, CEP 87.140-000, telefone (44) 3244-1401, na cidade de Paiçandu, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.316.449/0001-87.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 264/2014.
OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática para os órgãos da Adminis-
tração em geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.089,05 (dois mil e oitenta e nove reais e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/09/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 334/2015-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 Gonçalves & Cerkunvis Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob 
nº 005.510.005/0001-88.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Inexigibilidade 
de licitação nº 38/2015.
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos pela contratada a Preços da Tabela 
INDITEC – 15% de desconto.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 25/2015 Proc 72

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 
para Pagamento de contribuição anual ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 
mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, 
caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 38/2015 Proc 137

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a Gonçalves & Cerkunvis Ltda - 
Me, para fornecimento de Medicamentos pela contratada a Preços da Tabela 
INDITEC – 15% de desconto, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações 
posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de abril de 2015.

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 
18/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 46, concernente a: REGIS-
TRO DE PREÇOS para Contratação de Empresa de Transportes, para realização 
de transporte por via terrestre, dos atletas que representam o Município de Cia-
norte, em competições regionais, estaduais e nacionais. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas Nunes & Souza Ltda 
Me, como vencedora do item 02 no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
P M Inagaki Transportes Ltda Epp vencedora dos itens 01 e 03 no valor total de 
R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de abril de 2015.

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 
33/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 76, concernente a: Aquisição 
de livros didáticos para crianças da Educação Infantil da Coleção Brincar e Pen-
sar. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa Sefe Sistema Educacio-
nal Família e Escola Ltda como vencedora dos itens 01 ao 03 no valor total de 
R$ 162.060,00 (cento e sessenta e dois mil e sessenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 
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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 
47/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 92, concernente a: Registro 
de preços para prestação de serviços de reparos em beirais de forro e laje, pisos e 
azulejos, chapiscos de muros e paredes, demolições e outros serviços correlatos 
para manutenção e conservação das treze Escolas, doze Centros de Educação 
Infantil, CAE, Biblioteca e demais espaços componentes da rede municipal de 
educação no ano 2015. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa D. A. Vaneti Santos 
Me como vencedora dos itens 01 ao 16 no valor total de R$ 122.066,26 (cento e 
vinte e dois mil, sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 68/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 24/15, homologado em 06/04/2015.
Valor Homologado: R$ 22.456,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta 
e seis reais)
Objeto: Aquisição de Pneus e câmaras de ar para os equipamentos rodoviários 
da secretaria de serviços municipais. 
Empresa: Copal Com. De Pneus E Acessórios Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 85/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 47/15, homologado em 16/04/2015.
Valor Homologado: R$ 122.066,26 (cento e vinte e dois mil, sessenta e seis reais 
e vinte e seis centavos).
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de reparos em beirais de 
forro e laje, pisos e azulejos, chapiscos de muros e paredes, demolições e outros 
serviços correlatos para manutenção e conservação das treze Escolas, doze Cen-
tros de Educação Infantil, CAE, Biblioteca e demais espaços componentes da 
rede municipal de educação no ano 2015. 
Empresa: D. A. Vaneti Santos Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total Marca 

10 14 

Pneu 1.400x24, comum com 12 lonas 
com profundidade de escultura mínima 
de 23,0 mm e com capacidade de carga 
igual ou superior a 3.200 Kg por pneu, 

com câmara e protetor, 1ª linha. 

1.580,00 22.120,00 
Condor/zcrubber-
zcrubber/g2l2-
tr220-aro 14 

21 12 Protetor de aro 24. 28,00 336,00 zcrubber/ aro 24 
 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$)  

Valor Total (R$) 

1 280 
Metros quadrados de reparo e substituição em 

beiral de forro de madeira 10,28 2.878,40 

2 280 Metros quadrados de reparo em beiral de laje 10,84 3.035,20 

3 1.260 
Metros quadrados para aplicação de reboco em 

paredes e muros 
9,89 12.461,40 

4 840 
Metros quadrados de chapisco em paredes e 

muros 
6,11 5.132,40 

5 672 
Metros quadrados para assentamento de lajotas 

em muros e paredes 
23,79 15.986,88 

6 578 
Metros quadrados de reparos e instalações de 

pisos e azulejos 
14,65 8.467,70 

7 1.260 Metros quadrados em demolição de calçamento 8,21 10.344,60 

8 560 
Metros quadrados de preparação de terreno e 

aplicação de calçamento desempenado 
13,88 7.772,80 

9 630 
Metros quadrados de retirada de rebocos em 

paredes de alvenaria 
6,25 3.937,50 

10 42 
Metros quadrados para reenquadramento de 

janelas e portas de alvenaria 
62,22 2.613,24 

11 210 
Metros quadrados em cortes de paredes e pisos 

para passagem de tubulações com 
envelopamento 

9,61 2.018,10 

12 66 
Metros quadrados de reparos em caixas de 

passagem em alvenaria em geral 
61,24 4.041,84 

13 350 
Metros quadrados de reparos e substituição de 

canaletas e coletores de água pluvial com retirada 
e assentamento de grelha 

26,59 9.306,50 

14 1.260 
Metros de retirada de telhas e ripamento para 

colocação de manta térmica. 
15,39 19.391,40 

15 70 
Instalações completas de portas com batentes de 

madeira. 
125,85 8.809,50 

16 140 Instalações de grades e portões metálicos.  41,92 5.868,80 

VALOR ..................................................................................................... R$ 122.066,26 
 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor Unitário 

Registrado 
(R$)  

Valor Total (R$) 

1 280 
Metros quadrados de reparo e substituição em 

beiral de forro de madeira 10,28 2.878,40 

2 280 Metros quadrados de reparo em beiral de laje 10,84 3.035,20 

3 1.260 
Metros quadrados para aplicação de reboco em 

paredes e muros 
9,89 12.461,40 

4 840 
Metros quadrados de chapisco em paredes e 

muros 
6,11 5.132,40 

5 672 
Metros quadrados para assentamento de lajotas 

em muros e paredes 
23,79 15.986,88 

6 578 
Metros quadrados de reparos e instalações de 

pisos e azulejos 
14,65 8.467,70 

7 1.260 Metros quadrados em demolição de calçamento 8,21 10.344,60 

8 560 
Metros quadrados de preparação de terreno e 

aplicação de calçamento desempenado 
13,88 7.772,80 

9 630 
Metros quadrados de retirada de rebocos em 

paredes de alvenaria 
6,25 3.937,50 

10 42 
Metros quadrados para reenquadramento de 

janelas e portas de alvenaria 
62,22 2.613,24 

11 210 
Metros quadrados em cortes de paredes e pisos 

para passagem de tubulações com 
envelopamento 

9,61 2.018,10 

12 66 
Metros quadrados de reparos em caixas de 

passagem em alvenaria em geral 
61,24 4.041,84 

13 350 
Metros quadrados de reparos e substituição de 

canaletas e coletores de água pluvial com retirada 
e assentamento de grelha 

26,59 9.306,50 

14 1.260 
Metros de retirada de telhas e ripamento para 

colocação de manta térmica. 
15,39 19.391,40 

15 70 
Instalações completas de portas com batentes de 

madeira. 
125,85 8.809,50 

16 140 Instalações de grades e portões metálicos.  41,92 5.868,80 

VALOR ..................................................................................................... R$ 122.066,26 
 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 90/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 18/15, homologado em 17/04/2015.
Valor Homologado: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Empresa de Transportes, 
para realização de transporte por via terrestre, dos atletas que representam o 
Município de Cianorte, em competições regionais, estaduais e nacionais. 
Empresa: Nunes & Souza Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 91/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o pro-
cedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por este Mu-
nicípio mediante Pregão Presencial sob nº. 18/15, homologado em 17/04/2015.
Valor Homologado: R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Empresa de Transportes, 
para realização de transporte por via terrestre, dos atletas que representam o 
Município de Cianorte, em competições regionais, estaduais e nacionais. 
Empresa: P M Inagaki Transportes Ltda Epp
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado Valor total 

2 15.000 

Prestação de serviços de transporte de 
passageiros por quilômetro, com veículo do 
tipo MICRO ÔNIBUS, com no mínimo de 24 

lugares, poltronas reclináveis e ar 
condicionado. O veículo deve possuir 

obrigatoriamente seguro contra riscos e 
acidentes e registro no DER - Paraná, deverá 

estar em bom estado de conservação; A 
empresa deverá cuidar pela limpeza interna e 

externa do veículo; A empresa deverá 
assegurar socorro imediato, ou substituição do 

veículo em caso de acidente ou defeito 
mecânico e os motoristas deverão estar 

uniformizados, possuir habilitação pertinente 
ao veículo que estarão conduzindo e ter bons 

antecedentes. 

2,00 30.000,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações 
Valor 
unitário 
registrado 

Valor total 

1 15.000 

Prestação de serviços de transporte de passageiros 
por quilômetro, com veículo do tipo VAN, com no 
mínimo de 14 lugares, poltronas reclináveis e ar 

condicionado. O veículo deve possuir 
obrigatoriamente seguro contra riscos e acidentes e 

registro no DER - Paraná, deverá estar em bom estado 
de conservação; A empresa deverá cuidar pela limpeza 

interna e externa do veículo; A empresa deverá 
assegurar socorro imediato, ou substituição do 

veículo em caso de acidente ou defeito mecânico e os 
motoristas deverão estar uniformizados, possuir 

habilitação pertinente ao veículo que estarão 
conduzindo e ter bons antecedentes. 

1,98 29.700,00 

3 10.000 

Prestação de serviços de transporte de passageiros 
por quilômetro, com veículo do tipo ÔNIBUS 

CONVENCIONAL, com no mínimo de 46 lugares, 
poltronas reclináveis, ar condicionado e banheiro. O 
veículo deve possuir obrigatoriamente seguro contra 
riscos e acidentes e registro no DER - Paraná, deverá 

estar em bom estado de conservação; A empresa 
deverá cuidar pela limpeza interna e externa do 

veículo; A empresa deverá assegurar socorro imediato, 
ou substituição do veículo em caso de acidente ou 

defeito mecânico e os motoristas deverão estar 
uniformizados, possuir habilitação pertinente ao 

veículo que estarão conduzindo e ter bons 
antecedentes. 

3,25 32.500,00 

 
 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 17 de abril de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 332/2015-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 J Francelino da Silva & Cia Ltda Me, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede à Rua Jordão 402, CEP 87.200-000, 
telefone (44) 8811-8620, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
10.199.454/0001-97.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 04/2015.
OBJETO: Contratação de serviços com caminhão auto fossa para manutenção 
em galerias pluviais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de abril de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015

Republicado por Incorreção 
A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, através de seu Presidente, Senhor Adaílson Carlos Ignácio da Costa, 
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 15h00min 
do dia 15 de Maio de 2015, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Cia-
norte, sito à Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte, PR, PREGÃO PRE-
SENCIAL, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação 
de serviços especializados de reserva, emissão, marcação, remarcação e forneci-
mento de passagens aéreas nacionais, a fim de atender as necessidades da Câma-
ra Municipal de Cianorte pelo critério – Menor Preço representado pelo Maior 
Desconto - de acordo a legislação em vigor.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à disposi-
ção dos interessados na Secretaria da Câmara Municipal de Cianorte, localizada 
na Av. Santa Catarina nº 621 e através do site http://www.camaracianorte.pr.gov.
br. Informações complementares deverão ser dirigidas ao Pregoeiro pelo fone/
fax (44) 3629-1922 no horário de expediente das 08h00 às 11h30 e das 13h30 
às 17h00, de segunda à sexta, quando dias úteis, ou pelo e-mail: camaracnt@
brturbo.com.br 
Cianorte, 22 de abril de 2015.

Câmara de Vereadores


