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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 166/2015
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, 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
visando à Aquisição de camisetas para as conferências e serem realizadas pela
Secretaria Municipal de Bem Estar Social. Credenciamento até as 8:00 horas do
dia 24 de Junho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das
propostas até as 8:30 horas do dia 24 de Junho de 2015; a abertura da sessão
pública às 09:30 horas do dia 24 de Junho de 2015. 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 3619-6210. Cianorte, em 01 de junho de 2015.
Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações
Em Exercício
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 167/2015
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, 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
visando à Aquisição de lanches prontos para os cursos oferecidos pela Secretaria
Municipal de Bem Estar Social. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 24 de
Junho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas
até as 8:30 horas do dia 24 de Junho de 2015; a abertura da sessão pública às
15:00 horas do dia 24 de Junho de 2015. 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,
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3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 01 de junho de 2015.
Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações
Em Exercício
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 168/2015
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, na Sala da
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de
climatizadores para capela mortuária do cemitério municipal. Credenciamento
até as 8:00 horas do dia 24 de Junho de 2015 através do site www.caixa.gov.br;
o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 24 de Junho de 2015; a
abertura da sessão pública às 10:30 horas do dia 24 de Junho de 2015. 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 3619-6210. Cianorte, em 01 de
junho de 2015.
Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações
Em Exercício
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 169/2015
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, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de um aparelho de Raio – X fixo para o Pronto Atendimento Municipal, por intermédio
do resíduo da Proposta nº 76309.806000/1110-07 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 25 de Junho de 2015 através do site
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 25 de
Junho de 2015; a abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 25 de Junho
de 2015. 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/
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licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210.
Cianorte, em 01 de junho de 2015.
Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações
Em Exercício

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de dezembro de 2014.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Câmara de Vereadores

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 160/2015
Prorrogação de Prazo
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 15:30 horas do
dia 22 de junho 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 utilitário tipo Pick Up 0 KM
para a Secretaria Municipal de Agricultura 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 02 de junho de 2015.
Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações
Em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2015 - CMC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015
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 17 de Junho de 2015, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Cianorte, sito à Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte, PR, PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de
telefonia móvel e acesso banda larga móvel 3G, com fornecimento de aparelhos
em comodato para a Câmara Municipal de Cianorte, PR, de acordo a legislação
em vigor.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à disposição 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 Oscar Salmazo Mazzarão, 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, 02 de Junho de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 502/2015-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 Spagolla & B. Silva Ltda, pessoa jurídica de
direito privado, com sede à Rodovia PR 323 Km 70, CEP 87.200-000, na cidade
de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.548.849/0001-55.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 360/2014.
OBJETO: Aquisição de combustíveis para os veículos pertencentes as Secretarias do Município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
6.500,12 (seis mil, quinhentos reais e doze centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de maio de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 404/2014 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. 336/14, homologado em
03/12/2014.
Valor Homologado: R$ 109.750,00 (cento e nove mil e setecentos cinquenta
reais)..
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de suplementos alimentares
para distribuição gratuita aos pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: Nutriport Comercial Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

1

2

Qtde

500

2.500

Especificações

Valor unitário
Valor total
registrado

Fórmula infantil 100% hidrolisada em
forma de aminoácidos adequada às
necessidades de crianças desde o
nascimento. Indicações: síndrome do
intestino curto e outros distúrbios
absortivos moderados a graves, alergia
155,00
alimentar (ao leite de vaca, à soja, a
hidrolisados e a múltiplas proteínas), com
estado nutricional comprometido. Não
contém glúten. Isenta de proteína láctea,
lactose, galactose, frutose e sacarose.
Apresentação: lata de 400g.
Suplemento oral completo, especialmente
desenvolvido para indivíduos submetidos à
diálise. Distribuição calórica: 15% à 18%
proteína, carboidratos: isento de sacarose.
12,90
Isento de lactose, e glúten. Embalagem de
200 à 237 ml. Sabor: baunilha ou
chocolate.
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77.500,00

32.250,00

Marca

Neocate
lcp

Nutri
renal d

Órgão Oficial

do Município de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Editado por
Assessoria de Comunicação Social
E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br
Telefone: 44 3619-6244
Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

