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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 122/15
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, notadamente artigo 93, da Lei Orgânica do Município de Cianorte,
Considerando o disposto na Escritura Pública aposta às fls. 37 a 38 vº do Livro
32/N, do 1º Tabelionato de Notas deste Município de Cianorte e
Considerando, ainda, a rescisão amigável do Termo de Cessão de Uso havida
entre o Estado do Paraná, através da Procuradoria Geral de Justiça e este Município de Cianorte,
DECRETA
Art. 1º. Fica incorporado ao patrimônio público municipal o imóvel constituído
pela data de terras sob nº 09 (nove), da quadra n.º 02 (dois), da Zona 01 (um), localizada neste Município de Cianorte, contendo uma casa residencial de madeira
com área de 96,00 m² (noventa e seis metros quadrados).
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de Junho de 2015.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL
D E C R E T O Nº 124/15
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.445/14,
de 09 de dezembro de 2014, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$
317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais) para reforço das seguintes dotações
do orçamento vigente:
14.05.1854100202.112. Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque
Cinturão Verde
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000 ).............
........................................................................................................R$300.000,00
14.05.1854200201.050. Aquisição de Veículos para a Secretaria de Meio Ambiente
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000).........R$17.000,00
Total.............................................................................R$317.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, das seguintes dotações
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do orçamento em vigor:
14.05.1854100202.112. Manutenção, Fiscalização e Preservação do Parque
Cinturão Verde
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000).........R$17.000,00
15.04.1751200221.052. Extensão e Melhorias na Rede Coletora de Esgotos Sanitários
4.4.90.51 Obras e Instalações (Fonte 000)...................................R$300.000,00
Total..............................................................................R$317.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de junho de 2015.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 196/2015
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 material hidráulico para Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Credenciamento
até as 8:00 horas do dia 10 de Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.
br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 10 de Julho de 2015; a
abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 10 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de
junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 197/2015
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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 camisas (uniformes) para motoristas do transporte escolar.
Credenciamento até as 14:00 horas do dia 10 de Julho de 2015 através do site
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 14:30 horas do dia 10 de
Julho de 2015; a abertura da sessão pública às 15:30 horas do dia 10 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210.
Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 201/2015
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 doces, biscoitos e salgadinhos para os projetos e atividades
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Credenciamento
até as 14:00 horas do dia 13 de Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.
br; o recebimento das propostas até as 14:30 horas do dia 13 de Julho de 2015;
a abertura da sessão pública às 16:00 horas do dia 13 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de
junho de 2015.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 198/2015
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 soja para produção de leite e material para manutenção da
vaca mecânica e embaladeira. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 13 de
Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas
até as 8:30 horas do dia 13 de Julho de 2015; a abertura da sessão pública às
10:30 horas do dia 13 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207,
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 199/2015
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 eletrodomésticos, eletroeletrônicos equipamentos de processamento de dados e mobiliário
para Pousada da Criança e do Adolescente. Credenciamento até as 10:00 horas
do dia 13 de Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das
propostas até as 11:00 horas do dia 13 de Julho de 2015; a abertura da sessão
pública às 15:00 horas do dia 13 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 Pregoeiro. Fones: (44)
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 200/2015
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 uniformes e agasalhos para as escolinhas e equipes de rendimento que representam Cianorte. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 14
de Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas
até as 8:30 horas do dia 14 de Julho de 2015; a abertura da sessão pública às
10:00 horas do dia 14 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207,
3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 202/2015
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 mudas de flores e adubos para praças, parques e jardins. Credenciamento até as 10:00 horas do dia 14 de Julho de 2015 através do site www.
caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 10:30 horas do dia 14 de Julho
de 2015; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 14 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte,
em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 203/2015
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 450kg
de pão Frances para Corpo de Bombeiros de Cianorte. Credenciamento até as
11:00 horas do dia 14 de Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o
recebimento das propostas até as 11:30 horas do dia 14 de Julho de 2015; a
abertura da sessão pública às 15:00 horas do dia 14 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de
junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 204/2015
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 doces, pirulitos e bexigas para utilização em campanhas de
vacinação e demais programas realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 15 de Julho de 2015 através do site
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 15 de
Julho de 2015; a abertura da sessão pública às 10:00 horas do dia 15 de Julho
de 2015. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como
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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 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 205/2015
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 galões e caixas de copos de água mineral para a Secretaria
Municipal de Saúde. Credenciamento até as 10:00 horas do dia 15 de Julho de
2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 10:30
horas do dia 15 de Julho de 2015; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do
dia 15 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e
3619-6210. Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 208/2015
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 material elétrico para manutenção da iluminação pública de
Cianorte. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 17 de Julho de 2015 através
do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia
17 de Julho de 2015; a abertura da sessão pública às 10:30 horas do dia 17 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210.
Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 209/2015
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 cascalho bruto cortado para aplicação em estradas e vias do
Município de Cianorte. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 16 de Julho de
2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30
horas do dia 16 de Julho de 2015; a abertura da sessão pública às 9:00 horas do
dia 16 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e
3619-6210. Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 210/2015
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, 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 duas
carrocerias fabricadas em madeira para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 16 de Julho de 2015 através do
site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 16
de Julho de 2015; a abertura da sessão pública às 10:30 horas do dia 16 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210.
Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 211/2015
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 gêneros alimentícios, material de copa e cozinha para CREAS
e CRAS volante. Credenciamento até as 10:00 horas do dia 15 de Julho de 2015
através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 10:30 horas do dia 15 de Julho de 2015; a abertura da sessão pública às 15:00 horas do
dia 15 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e
3619-6210. Cianorte, em 26 de junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 212/2015
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 gêneros alimentícios, material de copa e cozinha para Estação
do Ofício e atendimento socioeducativo de São Lourenço. Credenciamento até
as 10:00 horas do dia 16 de Julho de 2015 através do site www.caixa.gov.br;
o recebimento das propostas até as 10:30 horas do dia 16 de Julho de 2015; a
abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 16 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 Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 26 de
junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 192/2015
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. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do
dia 17 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 contratação de serviços de manutenção em suspensão dos caminhões da Secretaria
de Serviços Municipais.
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 26 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 206/2015
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 14 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 cortinas,
painel de tecido, blackout e persianas para as Escolas Municipais, Centros de
Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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 26 de Junho de 2015.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 197/2015 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. 146/15, homologado em
22/06/2015.
Valor Homologado: R$ 28.842,00 (Vinte e oito mil oitocentos e quarenta e dois
reais).
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de vidros canelado, incolor , temperado e mini boreal para reposição em janelas e portas das Escolas Municipais,
Centros de Educação Infantil, Biblioteca e NTM de Cianorte.
Empresa: E.A. LEAL & LEAL LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item
1

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

2
3

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 207/2015
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 15:30 horas
do dia 14 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
contratação de serviços para manutenção de compactador de lixo da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
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 26 de Junho de 2015.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA
Ref.: Edital de Licitação nº 109/2015 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Anulada a Licitação modalidade Pregão Presencial nº 109/2015 referente
à aquisição de 9 (nove) toneladas de adubo químico para utilização em locais
públicos do município, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 172/2015 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. 145/15, homologado em
09/06/2015.
Valor Homologado: R$ 158.650,00 (cento e cinquenta e oito mil e seiscentos e
cinquenta reais).
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa para locação
de horas de pá carregadeira, retroescavadeira e motoniveladora, visando à prestação de serviços de terraplanagem, abertura de valetas, adequação de estradas,
carregamento de terra e outros.
Empresa: Sarandi Tratores Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

3

Qtde

1.000

Valor
registrado
horas de locação de uma
motoniveladora com no máximo 5 anos
de uso, com uma potência mínima de
158,65
195 hp, peso operacional mínimo de
17.000 kg, equipada com câmbio de 8
marchas a frente e 4 à ré.

Especificações

unitário

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 09 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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Valor total

158.650,00

4

Qtde

Especificações

Valor unitário
registrado

Valor total registrado

Marca

100

Metro quadrado de vidro
canelado 3mm,incolor,
colocado.

R$ 57,03

R$ 5.703,00

UBV

100

Metro quadrado de vidro
incolor, 3mm, colocado

R$ 57,03

R$ 5.703,00

UBV

100

Metro quadrado de vidro,
mini boreal, 3mm,incolor,
colocado

R$ 59,36

R$ 5.936,00

UBV

50

Metro quadrado de vidro,
temperado, 8mm ,incolor,
colocado

R$ 230,00

R$ 11.500,00

Blindex

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 567/2015-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 Batista de Oliveira Engenharia Elétrica Ltda
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Duque de Caxias, 1980,
sala 404, Edifício Comercial Angelo Meranca, Jardim Londrilar, na cidade de
Londrina, estado do Paraná, telefone (43) 3322-5199, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 18.001.641/0001-26.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 142/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços visando à elaboração de Projeto Elétrico de rede de distribuição de energia elétrica em baixa e
média tensão, que serão realizados na ampliação de rede de iluminação pública
em aproximadamente 215 metros na Rua Timbiras, e aproximadamente 330 metros na Estrada Rural Água Branca.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
3.200,00 (Três mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 619/2015-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 VILMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Professor Veríssimo Antonio de Souza, 93, Portão, na cidade de Curitiba, estado do Paraná,
telefone (41) 9981-4958, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.365.998/0001-77.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modalidade Pregão nº 150/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção e
embarque de pacientes e seus acompanhantes encaminhados para tratamento
médico no município de Curitiba, através da Secretaria Municipal de Saúde, por
TFD (Tratamento Fora do Domicílio).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 626/2015-LCT-PMC
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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 G. J. DOS SANTOS MARINGÁ RELÓGIOS EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Joaquim Duarte Moleirinho,
2519, Jardim Monções, na cidade de Maringá, estado do Paraná, telefone (44)
3027-4550, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.605.703/0001-50.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 152/2015.
OBJETO: aquisição de registrador eletrônico de ponto biométrico e sistema
ponto para a administração municipal, conforme termos de referência anexo ao
processo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
72.970,00 (Setenta e dois mil novecentos e setenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de junho 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
142/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 232, concernente a: Contratação de empresa para prestação de serviços visando à elaboração de Projeto
Elétrico de rede de distribuição de energia elétrica em baixa e média tensão, que
serão realizados na ampliação de rede de iluminação pública em aproximadamente 215 metros na Rua Timbiras, e aproximadamente 330 metros na Estrada
Rural Água Branca.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa Batista de Oliveira
Engenharia Elétrica Ltda - ME, como vencedora do item único no valor total de
R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de junho 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
146/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 236, concernente ao Registro de Preços para Aquisição de vidros canelado, incolor, temperado e mini
boreal para reposição em janelas e portas das Escolas Municipais, Centros de
Educação Infantil, Biblioteca e NTM de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa E.A. LEAL & LEAL
LTDA ME, como vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04 no valor total de R$
28.842,00 (Vinte e oito mil oitocentos e quarenta e dois reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho 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
150/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 246, concernente a: Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção e embarque de pacientes e seus acompanhantes encaminhados para tratamento médico no município
de Curitiba, através da Secretaria Municipal de Saúde, por TFD (Tratamento
Fora do Domicílio).
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa VILMA SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO LTDA ME, como vencedora do item único no valor total de R$
36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 22 de junho 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
152/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 248, concernente a aquisição
de registrador eletrônico de ponto biométrico e sistema ponto para a administração municipal, conforme termos de referência anexo ao processo.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa G. J. DOS SANTOS
MARINGÁ RELÓGIOS EPP, como vencedora do lote único no valor total de
R$ 72.970,00 (Setenta e dois mil novecentos e setenta reais)..
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 24 de junho de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 363/2012 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E
J
C PUPIM & CIA LTDA ME, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO Nº 344/2012.
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:
J C PUPIM & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à
Avenida Minas Gerais 1456, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 08.674.974/0001-62, neste ato representada pela Sra. Rosilene de Fatima
Roco Pupim, portadora da Cédula de Identidade RG nº 70035367 e do CPF nº
698.155.699-53, residente e domiciliada em Cianorte.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução para
30/09/2015 e o de vigência para 31/10/2015, acrescentado ao contrato o valor
de R$ 183.092,88 (cento e oitenta e três mil, noventa e dois reais e oitenta e oito
centavos).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:
1402.18.541.0020.2.109 - Manutenção da divisão de Meio Ambiente –
3390397799 - Fonte 000 – Despesa 2379.
1405.18.541.0020.2.112 – Manutenção, fiscalização e preservação do Parque
Cinturão Verde – 3390397799 – Fonte 000 – Despesa 2273.
Cláusula Terceira:
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 junho de 2015.
Rosilene de Fatima Roco Pupim
J C Pupim & Cia Ltda Me
Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

SÉTIMO TERMO ADITIVO
SÉTIMO TERMO ADITIVO CONTRATO 116/2011 ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 115/2011, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CIANORTE – ESTADO DO PARANÁ E A
EMPRESA L. L. SABINO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, inscrita no
CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, Pessoa Jurídica de direito Público com sede
a Avenida Goiás nº 100, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir
Romero Bongiorno, Portador da Cédula de Identidade RG nº 1.554.531-3 SSP/
PR, e do CPF nº 258.569.019-91 e;
CONTRATADA: L. L. SABINO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.559.627/000130, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, na Rodovia PR 323 - Km 224, CEP 87200-000, telefone (44) 9967-9600, neste ato
representada por Lucia Limeira Sabino, Portador da Cédula de Identidade RG nº
5.661.496-6, e do CPF nº 558.768.899-20.
Cláusula Primeira:
O presente termo de aditamento tem por objeto a prorrogação dos prazos de
execução e vigência do contrato, previstos nos itens 6.1 e 6.2 da cláusula sexta,
de 30 de junho de 2015 até 28 de abril de 2016.
Cláusula Segunda:
Acrescenta-se ao contrato R$ 161.416,67 (cento e sessenta e um reais, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) em razão da renovação, para
o cumprimento da nova vigência.
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Cláusula Terceira:
O valor acumulado do CONTRATO passará de R$ 786.500,00 (setecentos e
oitenta e seis mil e quinhentos reais) para R$ 947.916,67 (novecentos e quarenta
e sete mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).
Cláusula Quarta:
O valor acima a ser aditivado será pago em 9 parcelas mensais de R$ 16.250,00
(dezesseis mil duzentos e cinquenta reais) e a última parcela de R$ 15.166,67
(quinze mil reais, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) referente aos 28 dias do mês de abril.
Cláusula Quinta:
Dotação orçamentária:
08.04.10.304.0007.2.052 Manutenção da Vigilância Sanitária - Fonte 510 –
Despesa 2436.
Cláusula Sexta: 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.
E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produza o necessário efeito
legal.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de junho de 2015.
Lucia Limeira Sabino
Claudemir Romero Bongiorno
L. L. SABINO			
PREFEITO

Câmara de Vereadores
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2015
PARTES:
CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº.
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, Centro, em Cianorte - PR, e a empresa
CONTRATADA:
TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede à
Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.376, na cidade de São Paulo, SP, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 02.558.157/0001-62.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão Presencial sob o nº 04/2015.
OBJETO: 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.
VALOR: O valor disponível para a realização dos serviços objeto deste instrumento será de R$ 46.753,80 (quarenta e seis mil, setecentos e cinqüenta e três
reais e oitenta centavos), pelo período de 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica – Fonte 1001
Serviços de Telecomunicações 3.3.90.39.58
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/06/2016.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 23 de Junho
de 2015.
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