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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

LEI Nº 4.587/15
Autoriza a utilização do aterro sanitário de Cianorte para disposição de resíduos 
sólidos do Município de Indianópolis, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu,
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1º. Fica autorizada ao Município de Indianópolis a utilização do aterro sani-
tário do Município de Cianorte para a disposição de resíduos sólidos coletados e 
recolhidos no seu respectivo território.
§1º. A autorização a que se refere o caput deste artigo está condicionada a pres-
tação dos serviços pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR no 
Município de Indianópolis, por contrato de programa, autorizado por convênio 
de cooperação a ser firmado entre o citado município e o Estado do Paraná.
§2º. O prazo de vigência da autorização prevista no caput deste artigo é
equivalente ao do contrato de programa mencionado no seu § 1º e está condi-
cionado à prestação de serviços de tratamento e destinação final dos resíduos 
pela SANEPAR.
Art. 2º. O Município de Cianorte deverá anuir expressamente, por meio do Chefe
do Poder Executivo, no contrato de programa que será firmado entre a SANE-
PAR e o Município de Indianópolis.
Art.3º. As condições de transporte dos resíduos sólidos até o aterro sanitário pelo
território do Município de Cianorte, assim como outras questões que envolvam 
o Município com relação à concessão de uso do aterro poderão ser definidas 
em convênio próprio, respeitadas cláusulas e condições previstas no contrato de 
concessão e de programa firmado por ele com a SANEPAR.
Art. 4º. Permanecem válidas e em vigor todas as cláusulas e condições do
Contrato de Concessão 1/2002, sendo que a expansão da operação do aterro por 
parte da SANEPAR, decorrente do atendimento do Município de Indianópolis 
deverá impactar nas tarifas cobradas da prestação dos serviços dos munícipes 
de Cianorte e até possibilitar a destinação de recurso para um fundo de caráter 
ambiental a ser definido pelo Chefe do Poder Executivo, isto condicionado a 
estudo prévio de viabilidade e respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão vigente, assim como do contrato de programa firmado 
com o município vizinho.
Art. 5º. O uso do aterro sanitário pelo Município de Indianópolis deverá observar
as normas ambientais, e demais legislações específicas vigentes.
Art.6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.7º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2015.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 190/2015

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, na Sala da Di-
visão 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 material elétrico para Escolas Municipais, Centros de Edu-
cação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Credenciamento 
até as 8:00 horas do dia 09 de Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.
br; o recebimento das propostas até as 9:00 horas do dia 09 de Julho de 2015; a 
abertura da sessão pública às 14:30 horas do dia 09 de Julho 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 Pre-
goeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 24 de 
junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 108/2015

Prorrogação de Prazos
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 09 de Julho 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 passagens 
rodoviárias para os atletas e professores que representação o Município de Cia-
norte nas competições, jogos e demais atividades.
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-

Gabinete do Prefeito
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rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 127/2015

Prorrogação de Prazos
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 9:30 horas do 
dia 09 de Julho 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 Buffet para fornecimento de coffee break para 
eventos da Secretaria de Bem Estar Social.
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 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 191/2015

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 09 de Julho 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 limpeza, manutenção e solda em bloco de refrige-
ração do sistema hidráulico e tanque de combustível de caminhões, maquinas da 
Secretaria de Serviços Municipais.
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 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 192/2015

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 9:30 horas do 
dia 10 de Julho 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 peças e con-
tratação de serviços de manutenção em suspensão dos caminhões da Secretaria 
de Serviços Municipais.
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 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 193/2015

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 10 de Julho 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 instalação, e aquisição de materiais de estrutura 
metálica e toldos, visando a recuperação e manutenção das Escolas Municipais 
e Centros de Educação Infantil.
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 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 194/2015

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 10 de Julho 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 segurança privada para eventos a ser realizados 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
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 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 195/2015

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 13 de Julho 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 faixas e 
banners para divulgação das campanhas de vacinação e demais campanhas da 
Secretaria Municipal de Saúde.
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 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 12/2015

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 9:30 horas do 
dia 15 de julho de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de revitalização 
da praça Primo Manfrinato, localizada na Avenida Santa Catarina, entre ruas 
Constituição e Manoel da Nóbrega. Valor Máximo: R$ 221.957,24 (duzentos e 
vinte e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). 
Prazo para execução: 05 (cinco) meses. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima 
indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/li-
citacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 
3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 24 de Junho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE
Edital de Credenciamento

A Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte TORNA PÚBLICO que através 
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do CHAMAMENTO PUBLICO 001/2013 para credenciamento de pessoas ju-
rídicas para prestação de serviços na área de saúde que CREDENCIOU, para 
futuras contratações de prestação de serviços de saúde nesta data a(s) seguinte(s) 
empresa(s):

- CLINICA MEDICA DE UROLOGIA DR ANTONIO LTDA – ME

Secretaria Municipal de Saúde, em 05 de Maio de 2015.

Divonsir Lima de Sena 
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 576/2015-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 Sarandi Tratores Ltda, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede à Avenida Colombo 7293, CEP 87.020-001, na cidade 
de Maringá, Estado do Paraná, telefone (44) 3224-3033, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 77.266.575/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 23/2015.
OBJETO: contratação de empresa para prestar horas de serviço de locação de 
escavadeira hidráulica, trator esteira, mini-carregadeira e caminhão prancha. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
94.464,00 (Noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 582/2015-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 E P MOURA & OLIVEIRA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Sineval Fortes 415, CEP 
87.707-250, telefone (44) 3422-5555, na cidade de Paranavai, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 10.993.235/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Pregão nº 67/2015.
OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços Metalúrgicos para manutenção de pré-
dios públicos, praças, parques e jardins, placas de sinalização e equipamentos 
rodoviários. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
31.806,00 (trinta e um mil e oitocentos e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 605/2015-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 Maria Cristina Araújo de Brito Cunha, pessoa física, re-
sidente na Rua Joaquim Nabuco, 166, Cep 87014-100, Zona 04, Maringá - PR, 
inscrita no CPF nº 193.760.812-34 e RG 560037.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Inexigibilidade nº 66/2015.
OBJETO: Contratação de palestrante para ministrar palestra na Conferência 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme projeto, proposta e especi-
ficações estabelecidas, bem como as demais peças contidas no processo de Ine-
xigibilidade descrito acima, os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.200,00 (Um mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/08/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 611/2015-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 VALLE OPERADORA DE CÂMBIO E 
TURISMO EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Neo Alves Martins nº 2939, CEP 87.013-200, na cidade de Maringá, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 43.117.811/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão nº 120/2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas 
nacionais. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
32.865,00 (Trinta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 612/2015-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 VALLE OPERADORA DE CÂMBIO E 
TURISMO EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Neo Alves Martins nº 2939, CEP 87.013-200, na cidade de Maringá, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 43.117.811/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modali-
dade Pregão nº 120/2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas na-
cionais, para a Secretaria Municipal de Saúde. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.286,50 (Três mil duzentos e oitenta e seis reais cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 66/2015 Proc. 297

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei, torna público que contratou Maria Cristina Araújo de Brito Cunha, 
pessoa física, para ministrar palestra na Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, conforme projeto, proposta e especificações estabelecidas, bem 
como as demais peças contidas no processo de Inexigibilidade descrito acima, 
os quais integram este instrumento, independente de transcrição, mediante INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei 
Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 19 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 196/2015 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. 136/15, homologado em 
18/06/2015.
Valor Homologado: R$ 11.446,74 (Onze mil quatrocentos e quarenta e seis reais 
setenta e quatro centavos).
Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para automóveis, cami-
nhões e equipamentos rodoviários.
Empresa: Auto Elétrica e Mecânica Meneses Ltda 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 
registrado Marca 

2 4 Bateria 12v 45 amperes (com certificado do inmetro). 132.81 531,24 Marte 

3 4 Bateria 12V 75 Amperes (com certificado do inmetro) 228,00 912,00 Marte 

4 7 Bateria 12v 170 amperes (com certificado do inmetro) 416,10 2.912,70 Marte 

5 10 Bateria 12v 150 amperes (com certificado do inmetro) 387,60 3.876,00 Marte 

6 12 Bateria 12v 100 amperes (com certificado do inmetro) 267,90 3.214,80 Marte 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 O Pregoeiro Oficial da Comissão de Licitação Permanente, nomeada 
pela Portaria n° 40/2015, de 08 de maio de 2015, no uso de suas atribuições 
legais:
NOTIFICA
As empresas Sulian Alana Soares - ME, B.R.Tintas Ltda-ME e Ciatintas Comér-
cio de Tintas Ltda-EPP, participantes da licitação na modalidade de Pregão Pre-
sencial nº 132/2015, o qual tem por objeto o Registro de Preços para a Aquisição 
de Tintas e Materiais para Pintura e Conservação dos Ginásios, Quadras e Cam-
pos Esportivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para que no dia 26 
de junho de 2015 às 10h00min, compareça no Paço Municipal Wilson Ferreira 
Varella para continuação do certame a fim de informar o resultado de diligência. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de junho de 2015.                                                           

Marcos Alberto Valério 
Pregoeiro
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