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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 144/2015
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar, e de acordo com a legislação em vigor, a SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva e fornecimento de peças para equipamentos odontológicos da Secretaria de Saúde. Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo
com o que determina a legislação.
Cianorte, em 09 de Junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 171/2015
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
para aquisição de tintas de demarcação viária e micro esfera. Credenciamento
até as 10:00 horas do dia 25 de Junho de 2015 através do site www.caixa.gov.
br; o recebimento das propostas até as 11:00 horas do dia 25 de Junho de 2015;
a abertura da sessão pública às 15:30 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/licitacoes. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 11 de junho
de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 172/2015
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
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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 lajotas e tijolos. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 26 de
Junho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas
até as 8:30 horas do dia 26 de Junho de 2015; a abertura da sessão pública às
9:00 horas do dia 26 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 11 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 173/2015
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 veículo
novo, zero quilômetro, para uso da Administração da Secretaria Municipal de
Saúde. Credenciamento até as 11:00 horas do dia 26 de Junho de 2015 através
do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 14:00 horas do
dia 26 de Junho de 2015; a abertura da sessão pública às 15:00 horas do dia
26 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 11 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 174/2015
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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consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada - CIANORTE A
MARINGÁ.

feito, 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 medicamentos para distribuição gratuita na rede básica de
saúde do Município de Cianorte. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 29 de
Junho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas
até as 9:00 horas do dia 29 de Junho de 2015; a abertura da sessão pública às
9:00 horas do dia 30 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 11 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 170/2015
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 09:30 horas do
dia 25 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: Registro de preços para aquisição de protetor solar
para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a dengue.
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 11 de Junho de 2015.

12

Prestação de serviço de
transporte de pacientes
graves originários da
demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de
Cianorte, com ambulância
tipo D (UTI Móvel),
contendo médico,
enfermeiro, condutor,
3.230,00
medicamentos, oxigênio e
outros materiais de
consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada - CIANORTE A
LONDRINA.

38.760,00

25

Prestação de serviço de
locação de ambulância tipo
B para eventos municipais
com duração de 06 (seis)
horas, contendo médico, 1.094,00
enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e
outros materiais de
consumo, de acordo com o

27.350,00

tipo de ambulância
solicitada, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada.

5

15

Prestação de serviço de
transporte de pacientes
graves originários da
demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de
Cianorte, com ambulância
tipo D (UTI Móvel),
contendo médico,
enfermeiro, condutor,
2.794,00
medicamentos, oxigênio e
outros materiais de
consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada - CIANORTE A
ARAPONGAS.

41.910,00

8

Prestação de serviço de
transporte de pacientes
graves originários da
demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de
Cianorte, com ambulância
tipo D (UTI Móvel),
contendo médico,
enfermeiro, condutor,
medicamentos, oxigênio e 9.194,00
outros materiais de
consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada - CIANORTE A
CURITIBA/CAMPO
LARGO/REGIÃO
METROPOLITANA.

73.552,00

8

Prestação de serviço de
transporte de pacientes
sem risco conhecido de
vida originários da
demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de
Cianorte, com ambulância
tipo B (Básico), contendo,
enfermeiro, condutor,
auxiliar ou tecnico de
6.794,00
enfermagem, oxigênio e
outros materiais de
consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada - CIANORTE A
CURITIBA/CAMPO LARGO
E REGIÃO
METROPOLITANA

54.352,00

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 414/2014 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. 323/14, homologado em
12/12/2014.
Valor Homologado: R$ 273.964,00 (duzentos e setenta e três mil e novecentos
e sessenta e quatro reais).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte de pacientes em UTI móvel, e utilização de ambulância
tipo B (suporte básico) e tipo D (UTI móvel), conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: Sarte Serviços de Atendimento, Resgate, Treinamentos e Emergencia
S/S Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

1

2

Qtde

8

20

Especificações

Prestação de serviço de
transporte de pacientes
sem risco conhecido de
vida originários da
demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de
Cianorte, com ambulância
tipo B (Básico), contendo,
enfermeiro, condutor,
1.130,00
auxiliar ou tecnico de
enfermagem, oxigênio e
outros materiais de
consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada - CIANORTE A
MARINGÁ.

Prefeitura do Município
de Cianorte
graves originários da
demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de

6

Valor unitário registrado Valor total

Prestação de serviço de
transporte de pacientes
graves originários da
demanda da Secretaria
Municipal de Saúde de
Cianorte, com ambulância
tipo D (UTI MÓVEL),
contendo médico,
enfermeiro, condutor,
1.930,00
medicamentos, oxigênio e
outros materiais de
consumo, sendo que todas
as despesas relacionadas
ao transporte correrão por
conta da empresa
contratada. CIANORTE MARINGÁ.

Prestação de serviço de
transporte de pacientes
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7

15.440,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de dezembro de 2014.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

22.600,00

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 415/2014 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. 324/14, homologado em
12/12/2014.
Valor Homologado: R$ 10.368,00 (dez mil trezentos e sessenta e oito reais).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de recargas de botijões de gás
de cozinha GLP de 13 e 45 Kg para a Secretaria Municipal de Saúde.
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Empresa: Liqui Alves Comercio e Transporte de Gás LTDA EPP
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Marca

Valor Total
Registrado

120

Recarga de gás de cozinha GLP, botijão
de 13kg.

Valor Unitário
Registrado

1

Liquigás

R$ 29,90

R$ 3.588,00

2

60

Recarga de gás de cozinha GLP, cilindro
de 45kg.

Liquigás

R$ 113,00

R$ 6.780,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 12 de dezembro de 2014.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 511/2015-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 Ciadiesel Bombas Injetoras Ltda Epp, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Rodovia PR 323 Km 224, CEP 87.209400, telefone (44) 3631-5840, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 82.007.279/0001-08.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 16/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção
mecânica veicular e fornecimento de peças para os veículos da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
65.409,98 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e nove reais e noventa e oito
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de maio de 2015.

público, para conhecimento a quem interessar possa, que de ordem de seu SUPERINTENDENTE, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para o seguinte:
Lote Único – Imóvel constituído pelo Apartamento n° 202, localizado no 2°
pavimento do Edifício Villa Lobos, localizado na Rua Piratininga nº 359, Centro
- Zona 01, Quadra 31, Data 16 (Z:01 Q:31 D:16), com matrícula no Registro de
Imóveis sob o nº 10.502, com área total construída de 224,88 m², sendo desses
162,60 m² de apartamento, mais 32,12 m² de área de garagem, mais 30,16 m²
de área comum, imóvel pertencente à Caixa de Aposentadorias e Pensões dos
Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI.
O valor mínimo para esta Concorrência Pública é de R$ 380.000,00 (Trezentos
e Oitenta Mil Reais), pagos à vista, ou entrada de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil
Reais) mais 8 (oito) parcelas iguais e mensais de R$ 24.300,00 (Vinte e Quatro
Mil e Trezentos Reais) ou 8 (oito) parcelas iguais e mensais de R$ 51.300,00
(Cinquenta e Um Mil e Trezentos Reais).
As propostas deverão ser entregues na Sede da CAPSECI, até às 11h30min do
dia 14 de agosto de 2015.
A abertura dos envelopes de habilitação está marcada para às 09h00min do dia
17 de agosto de 2015, na sala de Reuniões da CAPSECI.
Os interessados poderão obter o Edital completo na sede da CAPSECI, ou
através do site www.cianorte.pr.gov.br/a-prefeitura/capseci e ainda obter quaisquer outras informações, no horário normal de expediente, das 07h30min às
11h30min e das 13h30min às 17h00min, até o dia 13 de agosto de 2015.
Edifício da Caixa de Aposentadorias dos Servidores Públicos Municipais de
Cianorte, em 08 de junho de 2015.
Diego Faciroli Ferreira
Superintendente da CAPSECI

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
SEGUNDO TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2013
FIRMADO
ENTRE
O
MUNICÍPIO
DE
CIANORTE
E
SOLANGE PEREIRA CECON, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE
DISPENSA Nº 08/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 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:
Solange Pereira Cecon, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada na
cidade de Cianorte, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade nº
5.731.729-9 SSP/PR e do CPF nº 292.432.528-52.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência e execução
por mais quatro meses tendo como início 01/03/2015 e término em 30/06/2015.
Cláusula Segunda:
Reajusta-se o valor mensal de R$ 1.903,82 (um mil, novecentos e três reais e
oitenta e dois centavos) para R$ 1.977,11 (um mil, novecentos e setenta e sete
reais e onze centavos), acrescentando ao contrato o valor de R$ 7.908,44 (sete
mil, novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Cláusula Terceira:
Dotação Orçamentária: 06010412200042025 Encargos Gerais do Município
339036 – Fonte 0.
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.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 25 de fevereiro de 2015.
Solange Pereira Cecon		
Claudemir Romero Bongiorno
Contratada			
Prefeito
Contratante

CAPSECI
AV I S O D E E D I TAL
EDITAL DE LICITAÇÃO NO 02/2015
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA TIPO MAIOR OFERTA
A CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPIAS DE CIANORTE - CAPSECI, Estado do Paraná, torna
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