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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 228/2015

Reabertura de Prazos e Alterações
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 Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 
aquisição de suplementos alimentares para distribuição gratuita aos pacientes da 
Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até as 9:00 horas do dia 17 de 
Agosto de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 9:30 horas do dia 17 de Agosto de 2015; a abertura da sessão pública às 
15:00 horas do dia 17 de Agosto de 2015. O Edital e seus respectivos modelos, 
adendos, anexos e alterações, bem como informações quanto a quantidades, pra-
zos, 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 30 de Julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 247/2015

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 Divisão 
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa 
para ministrar cursos de informática, garçom, MDF e grafite para a população 
através do CREAS e CRAS. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 19 de 
Agosto de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 8:30 horas do dia 19 de Agosto de 2015; a abertura da sessão pública às 
9:00 horas do dia 19 de Agosto 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 31 de julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 248/2015

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: Aquisição de calcário 
dolomítico, ensacado e acondicionado em sacos de cinquenta quilos, para dis-
tribuição aos pequenos produtores do Município de Cianorte. Credenciamento 
até as 8:00 horas do dia 19 de Agosto de 2015 através do site www.caixa.gov.br; 
o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 19 de Agosto de 2015; a 
abertura da sessão pública às 10:30 horas do dia 19 de Agosto 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 31 de 
julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 249/2015

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: Aquisição de tintas e 
materiais de pintura para melhorias das instalações físicas da Pousada da Crian-
ça. Credenciamento até as 10:00 horas do dia 19 de Agosto de 2015 através do 
site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 10:30 horas do dia 
19 de Agosto de 2015; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 19 
de Agosto de 2015. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e de-
mais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.
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pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-
tos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 
3619-6210. Cianorte, em 31 de julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 250/2015

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: Aquisição de veículo 
utilitário tipo pick-up, zero km. Credenciamento até as 14:00 horas do dia 14 de 
Agosto de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 14:30 horas do dia 14 de Agosto de 2015; a abertura da sessão pública às 
15:30 horas do dia 14 de Agosto 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 31 de julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 251/2015

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 gêneros alimentícios para o preparo de refeições e lanches aos 
alunos e atletas das escolinhas/projetos e as equipes da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. Credenciamento até as 9:00 horas do dia 17 de Agosto de 2015 
através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9:30 horas 
do dia 17 de Agosto de 2015; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 
17 de Agosto de 2015. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e de-
mais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.
pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-
tos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 
3619-6210. Cianorte, em 31 de julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 252/2015

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 gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza a se-
rem fornecidos às famílias beneficiárias das ações do Projeto Tecnico Social 
do Residencial Manoel Ruiz. Credenciamento até as 9:00 horas do dia 20 de 
Agosto de 2015 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 9:30 horas do dia 20 de Agosto de 2015; a abertura da sessão pública às 
14:00 horas do dia 20 de Agosto 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 31 de julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 253/2015

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 materiais hospitalares para as unidades de saúde de Cianorte. 
Credenciamento até as 8:00 horas do dia 18 de Agosto de 2015 através do site 
www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 8:30 horas do dia 18 de 
Agosto de 2015; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 18 de Agosto 
de 2015. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condi-
ções estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deve-
rão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. 
Cianorte, em 31 de julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 237/2015

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, a SUSPENSÃO da reunião para 
recebimento e abertura de envelopes de documentação e propostas referente ao 
edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de brigada florestal, visando a 
manutenção, preservação e fiscalização do Parque Municipal Cinturão Verde, 
em especial, a preservação e o combate a incêndios florestais e manejo de ani-
mais silvestres do Parque.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 244/2015

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 14 de Agosto 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 reforma de bancos, cachepot e lixeiras de madeira 
do Paço Municipal, praças e demais logradouros 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 di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de Julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 245/2015

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 14 de Agosto 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 aparelhos de 
barbear para Unidades Básicas de Saúde, e materiais de higiene pessoal para o 
Programa Nascer em Cianorte, um direito a cidadania.
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 31 de Julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 246/2015

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. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas 
do dia 14 de Agosto 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: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de hospedagem de website.
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 31 de Julho de 2015.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 721/2015-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 ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Senador Souza Naves, 1232, Centro, CEP 86010-160, 
telefone (43) 3323-2370, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.924.435/0001-10.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 70/2015.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Órtese e Meios auxiliares para aten-
dimento a pacientes assistidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
49.781,50 (Quarenta e nove mil setecentos e oitenta e um reais cinquenta cen-
tavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 784/2015-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 CAMPUSMORÃO CONSTRUÇÃO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Vassilio Boiko s/n Jd Aero-
porto, CEP 87.310-420, telefone (44) 3518-8888, na cidade de Campo Mourão, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.426.140/0001-08.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 64/2015.
OBJETO: Aquisição de Pedra, areia fina e areia grossa, pó de pedra e pedrisco.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
18.640,00 (Dezoito mil seiscentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 28 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 801/2015-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 SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco 180, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 688,44 
(Seiscentos e oitenta e oito reais quarenta e quatro centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 802/2015-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 E ANÍBAL & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Amazonas, 1472, Zona 03, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.297.426/0001-22.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 186,30 
(Cento e oitenta e seis reais e trinta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 809/2015-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 SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco 180, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 146,12 
(Cento e quarenta e seis reais e doze centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 810/2015-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 E ANÍBAL & CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Avenida Amazonas, 1472, Zona 03, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.297.426/0001-22.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 119/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e materiais de proteção individual 
para Secretarias e Órgãos da Administração Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 20,70 
(Vinte reais e setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de julho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 62/2015 Proc. 269

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público a ratificação do Termo de Cooperação nº 2015/6-
000006-8 entre o Município de Cianorte e o CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, autarquia dotada de perso-
nalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966, com sede na Rua Dr. Zamenhof nº 35, em Curiti-
ba, Paraná, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 76.639.384-0001-59 e a ASSOCIA-
ÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS 
DE CIANORTE, entidade sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
80.887.862/0001-17, para facilitar ao acesso da população de baixa renda às 
condições necessárias para a construção ou reforma de moradia popular, no va-
lor total de R$ 32.544,00 (trinta e dois mil e quinhentos e quarenta e quatro 
reais), com prazo de vigência e execução de 12 meses, mediante INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 
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8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 08 de junho de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 A Pregoeira do Município de Cianorte, nomeada pela nº Portaria nº 
40/2015, de 08 de maio de 2015, no uso de suas atribuições legais, resolve:
NOTIFICAR
Os representantes das empresas SEMER MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CI-
VIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA; S.A DOS SANTOS REFORMAS-
-ME E DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI – ME, participan-
tes credenciados da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 137/2015, 
o qual tem por objeto o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, VIAS PÚBLICAS, 
PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CEMITÉRIO MUNICIPAL, CAPELAS 
MORTUÁRIAS E DEMAIS LOCAIS QUE FAZEM PARTE DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA, da Anulação Parcial do certame, retornando-o da fase 
de HABILITAÇÃO, conforme consente o Art. 49 da Lei Federal 8.666/1993 e  
oitem 8.2 do Edital.
 Declara-se INABILITADA a empresa SEMER MANUTENÇÃO E REPARA-
ÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA e HABILITADAS e CLAS-
SIFICADAS EM PRIMEIRO LUGAR as empresas S.A DOS SANTOS RE-
FORMAS-ME e DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI – ME.
 Os representantes das empresas fi cam NOTIFICADOS a apre-
sentar recurso quanto à decisão da pregoeira no prazo de 03                                                                                                                                               
(três) dias, a partir desta publicação, conforme estabelece o Art. 4º , inciso 
“XVIII”, da Lei Federal 10.520/02. Os autos estão disponíveis na Divisão de 
Licitações do Município de Cianorte.Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira 
Varella, em 31 de julho de 2015.

Ivonete de Jesus Costa
Pregoeira Substituta

PORTARIA  Nº 035/2015
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 30 dias ao servi-
dor ADRIANO MATIAS LIMA, referente ao período de trabalho compreendido 
entre 02/04/2014 à 01/04/2015, para serem gozadas entre os dias 03/08/2015 à 
01/09/2015, devendo retornar às suas atividades em 02/09/2015.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 31 
de julho de 2015.

PORTARIA  Nº 036/2015
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 30 dias ao  ser-
vidor  DEVAIR DE OLIVEIRA MOISES, referente ao período de trabalho 
compreendido entre 03/07/2014 à 02/07/2015, para serem gozadas entre os dias 
03/08/2015 à 01/09/2015, devendo retornar às suas atividades em 02/09/2015.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 31 
de julho de 2015.

Câmara de Vereadores
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