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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 02/2016

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando as disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003;
 Considerando as disposições da Lei Municipal nº 3.738/11, de 9 de 
dezembro de 2011;
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Ficam reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2016, os be-
nefícios de Aposentadorias e Pensões concedidos pelo Município de Cianorte e 
pagos pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Munici-
pais de Cianorte – CAPSECI, com base na Emenda Constitucional nº 41/2003, 
calculados conforme o previsto no § 3º, do art. 40, da Constituição Federal e no 
art. 2º, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e em con-
formidade com as disposições da Lei Municipal nº 3.738/11, de 09 de dezembro 
de 2011, com os índices abaixo especificados:

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 19 de janeiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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Data de início do Benefício Reajuste (%) 
Até janeiro de 2015   10,98% 
Em fevereiro de 2015   10,06% 
Em março de 2015   9,15% 
Em abril de 2015   8,23% 
Em maio de 2015   7,32% 
Em junho de 2015   6,40% 
Em julho de 2015   5,49% 
Em agosto de 2015   4,57% 
Em setembro de 2015   3,66% 
Em outubro de 2015   2,74% 
Em novembro de 2015   1,83% 
Em dezembro de 2015   0,91% 

  

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 004/2016

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 de escritório para todas as unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas será até as 9:00 horas do dia 
03 de Fevereiro de 2016; a abertura da sessão pública às 14:00 horas do dia 03 
de Fevereiro de 2016. Todo o procedimento eletrônico do certame será realizado 
através do site www.bll.org.br. 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.cia-
norte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclare-
cimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 
e 3619-6210. Cianorte, em 20 de Janeiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 359/2015

Prorrogação de Prazo
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 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 
contratação de empresa para locação de brinquedos, conforme projeto técnico 
social do Residencial Manoel Ruiz. O recebimento das propostas será até as 9:00 
horas do dia 05 de Fevereiro de 2016; a abertura da sessão pública às 10:00 horas 
do dia 05 de Fevereiro de 2016. Todo o procedimento eletrônico do certame será 
realizado através do site www.bll.org.br. 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 20 de Janeiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2016
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 03 de Fevereiro de 2016, 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 locação de aparelhagem de som e telão 
para realização de eventos promovidos pelo Município.
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 20 de Janeiro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Ref.: Edital de Licitação nº 267/2015 – Modalidade Pregão Eletrônico
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Deserta a Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 267/2015 referente à 
Aquisição de material de expediente para escritório da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Polícia Ambiental, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 17/2016 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 Eletrônico sob nº 353/2015, homologado em 
11/01/2016.
Valor Homologado: R$ 18.982,98 (dezoito mil e novecentos e oitenta e dois 
reais e noventa e oito centavos)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa, cozinha e limpeza 
para a Pousada da Criança. 
Empresa: A G ROSSATO DISTRIBUIDORA ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) Marca 

1 160 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em 
po, energizado com 9 vitaminas. produto de 

primeira linha, acondicionado em embalagem 
atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro 

de leite em po, maltodextrina, estabilizante 
lecitina de soja, aroma imitacao de baunilha, 

vitaminas e sal. 

2,93 468,80 Chocomil 

4 48 
azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr, 

embalagem de vidro. ingredientes: azeitonas, 
salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. 

6,44 309,12 Aragonês 

7 80 

pacotes de  400gr. de biscoito agua e sal, 
acondicionado em embalagem dupla. 

ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido folico (vitamina b9), gordura vegetal 

hidrogenada, sal, acucar invertido, extrato de 
malte, fermento quimico (bicarbonato de amonio, 
bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio), 

estabilizante lecitina de soja e melhorador de 
farinha (metabissulfito de sodio e protease), 
contendo gluten, e podendo conter tracos de 

leite. aparencia: massa bem assada. cor, cheiro e 
sabor proprios. validade: minima de 06 meses. 
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. 

otima qualidade. 

2,78 222,40 Luam 

8 350 

biscoito waffer recheado, embalagem de 115g. 
diversos sabores. ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, óleo 
de soja, leite desnatado em pó, sal, estabilizante 
lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato 

de sódio, corante caramelo, aromatizante, 
acidulante ácido cítrico. contem glúten, pode 
conter  traços de ovos, amemdoim e nozes. 

1,47 514,50 Itamaraty 

9 100 

pacotes de 400gr. de biscoito doce, 
acondicionado em embalagem dupla. 

ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido folico (vitamina b9), acucar, amido, 
gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, 

sal, fermentos quimicos bicarbonato de amonio e 
bicarbonato de sodio, estabilizante lecitina de 

soja e aromatizantes. contem gluten. aparencia: 
massa bem assada, sem recheio e sem 

cobertura. cor, cheiro e sabor proprios. validade 
minima de 06 meses. rotulagem: de acordo com 

a legislacao vigente. otima qualidade. 

2,78 278,00 Luam 

10 200 

pacotes de 340gr de biscoito tipo pao de mel, 
tradicional. ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e acido folico, acucar 
invertido, acucar refinado, fermentos quimicos, 
bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e 

acidulante acido citrico. contem gluten. 

2,98 596,00 Luam 

11 200 

biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 

gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos fosfato mono cálcio e 

bicarbonato de sódio e amônio e melhorador de 
farinha: enzima protease. pode conter traços de 

soja e leite. contem gluten 

2,64 528,00 Club social 

15 100 café torrado moído, de primeira qualidade. 
embalagem de 500gr  

6,44 644,00 Odebrecht 

17 30 
chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: 

folhas tostadas de erva-mate (ilex 
paraguariensis). 

3,57 107,10 D mille 

18 50 

pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e 
parcialmente desengordurado. nao acrescido de 

acucar.  ingredientes: polpa de coco 
parcialmente desengordurada, desidratada e 
conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª 

qualidade. 

1,97 98,50 D mille 

24 150 

latas de 330gr de extrato de tomate, simples, 
concentrado. ingredientes: polpa de tomate, 
agua, sal, acido citrico e corante natural de 

urucum. validade por dois anos a contar da data 
de entrega. 

1,95 292,50 Bonare 

28 30 

pote de fermento em po quimico. 250 
gramas,ingredientes: amido de milho ou fecula 
de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato 

de sodio e carbonato de calcio. primeira 

4,47 134,10 D mille 

 

Item Qtde Especificações Valor unitário 
registrado (R$) Valor total (R$) Marca 

1 160 

pacotes de 400 gr de alimento achocolatado em 
po, energizado com 9 vitaminas. produto de 

primeira linha, acondicionado em embalagem 
atoxica. ingredientes: acucar, cacau em po, soro 

de leite em po, maltodextrina, estabilizante 
lecitina de soja, aroma imitacao de baunilha, 

vitaminas e sal. 

2,93 468,80 Chocomil 

4 48 
azeitona verde sem caroço, peso drenado 280gr, 

embalagem de vidro. ingredientes: azeitonas, 
salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. 

6,44 309,12 Aragonês 

7 80 

pacotes de  400gr. de biscoito agua e sal, 
acondicionado em embalagem dupla. 

ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido folico (vitamina b9), gordura vegetal 

hidrogenada, sal, acucar invertido, extrato de 
malte, fermento quimico (bicarbonato de amonio, 
bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio), 

estabilizante lecitina de soja e melhorador de 
farinha (metabissulfito de sodio e protease), 
contendo gluten, e podendo conter tracos de 

leite. aparencia: massa bem assada. cor, cheiro e 
sabor proprios. validade: minima de 06 meses. 
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. 

otima qualidade. 

2,78 222,40 Luam 

8 350 

biscoito waffer recheado, embalagem de 115g. 
diversos sabores. ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, óleo 
de soja, leite desnatado em pó, sal, estabilizante 
lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato 

de sódio, corante caramelo, aromatizante, 
acidulante ácido cítrico. contem glúten, pode 
conter  traços de ovos, amemdoim e nozes. 

1,47 514,50 Itamaraty 

9 100 

pacotes de 400gr. de biscoito doce, 
acondicionado em embalagem dupla. 

ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido folico (vitamina b9), acucar, amido, 
gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, 

sal, fermentos quimicos bicarbonato de amonio e 
bicarbonato de sodio, estabilizante lecitina de 

soja e aromatizantes. contem gluten. aparencia: 
massa bem assada, sem recheio e sem 

cobertura. cor, cheiro e sabor proprios. validade 
minima de 06 meses. rotulagem: de acordo com 

a legislacao vigente. otima qualidade. 

2,78 278,00 Luam 

10 200 

pacotes de 340gr de biscoito tipo pao de mel, 
tradicional. ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e acido folico, acucar 
invertido, acucar refinado, fermentos quimicos, 
bicarbonato de sodio e amonio, aromatizante e 

acidulante acido citrico. contem gluten. 

2,98 596,00 Luam 

11 200 

biscoito salgado 156 g: ingredientes; - farinha de 
trigo enriquecida com ferro e acido fólico, 

gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, 
fermentos químicos fosfato mono cálcio e 

bicarbonato de sódio e amônio e melhorador de 
farinha: enzima protease. pode conter traços de 

soja e leite. contem gluten 

2,64 528,00 Club social 

15 100 café torrado moído, de primeira qualidade. 
embalagem de 500gr  

6,44 644,00 Odebrecht 

17 30 
chá em ervas, embalagem de 250g. ingredientes: 

folhas tostadas de erva-mate (ilex 
paraguariensis). 

3,57 107,10 D mille 

18 50 

pacote de 100gr de coco ralado. desidratado e 
parcialmente desengordurado. nao acrescido de 

acucar.  ingredientes: polpa de coco 
parcialmente desengordurada, desidratada e 
conservador ins 223. nao contem gluten. 1ª 

qualidade. 

1,97 98,50 D mille 

24 150 

latas de 330gr de extrato de tomate, simples, 
concentrado. ingredientes: polpa de tomate, 
agua, sal, acido citrico e corante natural de 

urucum. validade por dois anos a contar da data 
de entrega. 

1,95 292,50 Bonare 

28 30 

pote de fermento em po quimico. 250 
gramas,ingredientes: amido de milho ou fecula 
de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato 

de sodio e carbonato de calcio. primeira 

4,47 134,10 D mille 

qualidade. com prazo de validade minima de 06 
meses. 

33 50 pacote de macarrão espaguete, embalagem de 
500gr 

1,97 98,50 D mille 

37 40 

macarrão parafuso, embalagem de 500g. 
ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, farinha de trigo tipo 2 
enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de 

mandioca ou creme de milho, corantes naturais 
urucum e cúrcuma. contem glúten. 

1,97 78,80 D mille 

40 100 

potes de 500 gr, de margarina vegetal com sal, 
devendo ter validade de 6 meses apos a data de 
fabricacao. podendo conter vitamina e outras 

substancias permitidas, qualidade com aspecto, 
cor, cheiro e sabor proprio. 

3,89 389,00 Coamo 

42 8 

pacotes de 500gr. de milho branco para canjica, 
tipo 1. produto proveniente de graos sadios de 
milho nao danificados por insetos ou fungos e 
em bom estado de conservacao. a embalagem 

deve estar intacta, o produto acondicionado em 
pacotes de polietileno transparente e bem 

vedado. prazo de validade: minimo de 6 meses. 
data de fabricacao: maxima de 30 dias. 

2,27 18,16 D mille 

43 20 

amido de milho - farinha feita do amido do 
milho, embalagem íntegra, de 500grs. o produto 
deverá apresentar validade mínima de 9 meses 

da entrega. 

2,07 41,40 D mille 

44 30 milho de pipoca, embalagem com 500gr 1,48 44,40 D mille 

48 10 orégano embalagem plástica de 100g 3,99 39,90 D mille 

49 20 

pacote de 500gr de colorau. po fino de coloracao 
avermelhada e sem presenca de sujidade e 

materiais estranhos. nao deve ser moido com 
sementes para nao dar coloracao escura ao 

molho. acondicionado em saco plastico. 

1,98 39,60 D mille 

66 24 
embalagem de 750ml de vinagre branco de 
álcool; ingredientes: fermentado acético de 

álcool, água, conservador ins 224, acidez 4%. 
1,59 38,16 Heinig 

77 50 

embalagem de 250 gr de sardinha com óleo; 
ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao 
próprio suco) óleo comestível e sal; não contém  

glúten; não contém conservantes.  

5,45 272,50 Palmeira 

81 720 unidade refresco em pó adoçado, pacote com 
30grs, sabores variados. 

0,48 345,60 Fructus 

82 80 

farofa pronta tradicional com 737 mg de sódio 
por 100 grs do produto: de acordo com a nta 34. 
fabricada a partir de metias-primas sãs e limpas. 
produto obtido pela ligeira torração da raladura 

das raízes de mandioca, previamente 
descascada, lavada, e isenta de cianeto. livre de 
matéria terrosa, de parasitos, larvas e detritos 

animais e vegetais. não podendo estar 
fermentada, rançosa e ter, no máximo, 14% p/p 

de umidade. validade mínima 12 meses.  
embalagem: - primária: pacote de polietileno 

atóxico, resistente, termossoldado, ou em filme 
de poliéster metalizado com polietilene, 

embalagem com 500grs 

2,89 231,20 D mille 

92 20 

mamadeira com capacidade de armazenamento 
de 260ml, adaptada para o bico super,  

semelhante aos seios da mãe em látex.  extremas 
facilidades para a higienização livre de bisfenol a. 

com selo do inmetro 

11,89 237,80 Lolly baby 

93 30 chupeta com bico ortodôntico. composição: 
silicone. 

2,95 88,50 Lolly baby 

94 30 papel alumínio, rolo de 45cmx7,5m. 2,69 80,70 Real pack 

95 120 absorventecom abas, embalagem com 8 
unidades. tripla proteção, cobertura suave. 

1,02 122,40 
Mulher 
ativa 

96 12 

caixa com 12 unidades de agua sanitaria, uso 
domestico, a base de hipoclorito de sodio, com 
teor de cloro entre 2,0 a 2,5% p/p. com registro 

na anvisa. 

17,67 212,04 Da ilha 

97 12 

limpa alumínio, a base de ácido sulfônico, 
acondicionado em frasco plástico contendo 

500ml, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade. 

1,49 17,88 Dooby 

100 6 
balde de 15 l, plástico, polietileno de alta 

densidade (pead), alta resistência a impacto, 
paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe 

4,53 27,18 Arqplast 

da alça, alça em metal 1010/20 zincado. 

102 150 

creme dental, embalagem com 90 g. composição: 
1500 ppm de flúor, carbonato de cálcio, água, 

sorbitol, lauril sulfato de sódio, aroma, 
carboximetilcelulose, goma xantana, sacarina 

sódica, silicato de sódio, triclosan, 
metilparabeno, propilparabeno, bicarbonato de 
sódio, corante azul ci 74160, corante verde ci 

74260. contém monofluorfosfato de sódio 

1,12 168,00 Freedent 

106 24 
bastonete, caixa com  c/ 75 unidades, 

antigerme, com algodão 100% puro, hastes 
flexíveis e inquebráveis 

1,37 32,88 Cotonbaby 

107 96 

desinfetante com antibactericida, para uso geral, 
embalagem de 2 litros, com ação bactericida, 

fragrância variada. composição: corante e água. 
boa qualidade. produto com registro na anvisa. 

2,70 259,20 Dooby 

108 150 

frasco com 500ml detergente com aroma neutro, 
tensoativos aniônicos biodegradáveis, para 
remoção de gordura em louças, talheres e 
panelas,  com notificação junto a  anvisa, 

conforme legislação vigente. 

1,19 178,50 dooby 

109 6 escova com cabo para lavar roupa. composição: 
pigmento, matéria sintética e metal. 

1,70 10,20 Desafio 

110 40 

esponja de lavar louça, dupla face, medindo 
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza 

pesada, pacote com 03 unidades. com ação 
antibactérias que combate o desenvolvimento e 
proliferação de germes e bactérias na esponja. 
lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais 
difícil e lado amarelo, espuma macia, para 

limpeza de superfícies delicadas. composição: 
espuma de poliuretano com agente antibactérias 
e fibra sintética com abrasivo. ótima qualidade. 

1,84 73,60 Betanin 

111 30 

bucha de espuma para banho (macia), 
antibacteriana, dimensões 130x90x45mm, 
formato oval, acondicionada em embalagem 

plástica transparente. composição: espuma de 
poliuretano com bactericida 

1,48 44,40 Ober fresh 

112 12 
frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: 

lauril éter, sulfato de sódio), líquido, com 
pulverizador de gatilho. 

2,96 35,52 Worker 

113 96 

frasco com 500ml limpador instantâneo multi-
uso, contendo aquilbenzeno, sulfonato de sódio, 
álcool etoxilado e essência, líquido, para limpeza 

em geral, com notificação junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

1,80 172,80 worker 

114 6 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-
clorofluorcarbono. embalagem: com volume não 
inferior a 300 ml, com proteção contínua de no 
mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos e 

baratas, com frascos em aço reciclável / 
ecológico, prazo de validade de no mínimo 2 

anos. 

4,77 28,62 Ultra inset 

116 12 palha de aço, pacote com 25 g. material: aço 
carbono, aplicação: limpeza geral 

0,57 6,84 Inove 

117 15 

pano de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, 
bordas com acabamento em overlock, dimensoes  

aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de 
100gr. 

2,74 41,10 Navitex 

119 12 

luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par, 
luvas de proteção e segurança, uso doméstico, 

tamanho médio, forro 100% algodão, 
antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa 
uso de talco, elaborada com látex de borracha, 

natural de alta qualidade 

2,39 28,68 Volk 

123 10 pacote com 5 pedras de sabão em barra 
glicerinado.  

3,68 36,80 Barra nova 

124 400 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas 
de 01 quilo, para limpeza geral, biodegradável, 

original do fabricante, com registro no ministério 
da saúde, químico responsável, indicação de 

uso, composição, data de fabricação e de 
validade e informações do fabricante no rótulo. 
composição: tensoativo aniônico. tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, alvejante e 

carga. ótima qualidade 

3,60 1.440,00 Brise 

125 200 

embalagem de 2 litros de amaciante de roupas; 
composição: tensoativo catiônico, ceramidas, 

conservantes, corantes, opacificante, fragrância 
e água; componente ativo: cloreto de dialquil 

4,19 838,00 Dooby 
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da alça, alça em metal 1010/20 zincado. 

102 150 

creme dental, embalagem com 90 g. composição: 
1500 ppm de flúor, carbonato de cálcio, água, 

sorbitol, lauril sulfato de sódio, aroma, 
carboximetilcelulose, goma xantana, sacarina 

sódica, silicato de sódio, triclosan, 
metilparabeno, propilparabeno, bicarbonato de 
sódio, corante azul ci 74160, corante verde ci 

74260. contém monofluorfosfato de sódio 

1,12 168,00 Freedent 

106 24 
bastonete, caixa com  c/ 75 unidades, 

antigerme, com algodão 100% puro, hastes 
flexíveis e inquebráveis 

1,37 32,88 Cotonbaby 

107 96 

desinfetante com antibactericida, para uso geral, 
embalagem de 2 litros, com ação bactericida, 

fragrância variada. composição: corante e água. 
boa qualidade. produto com registro na anvisa. 

2,70 259,20 Dooby 

108 150 

frasco com 500ml detergente com aroma neutro, 
tensoativos aniônicos biodegradáveis, para 
remoção de gordura em louças, talheres e 
panelas,  com notificação junto a  anvisa, 

conforme legislação vigente. 

1,19 178,50 dooby 

109 6 escova com cabo para lavar roupa. composição: 
pigmento, matéria sintética e metal. 

1,70 10,20 Desafio 

110 40 

esponja de lavar louça, dupla face, medindo 
110mmx75mmx20mm, multiuso para limpeza 

pesada, pacote com 03 unidades. com ação 
antibactérias que combate o desenvolvimento e 
proliferação de germes e bactérias na esponja. 
lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais 
difícil e lado amarelo, espuma macia, para 

limpeza de superfícies delicadas. composição: 
espuma de poliuretano com agente antibactérias 
e fibra sintética com abrasivo. ótima qualidade. 

1,84 73,60 Betanin 

111 30 

bucha de espuma para banho (macia), 
antibacteriana, dimensões 130x90x45mm, 
formato oval, acondicionada em embalagem 

plástica transparente. composição: espuma de 
poliuretano com bactericida 

1,48 44,40 Ober fresh 

112 12 
frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: 

lauril éter, sulfato de sódio), líquido, com 
pulverizador de gatilho. 

2,96 35,52 Worker 

113 96 

frasco com 500ml limpador instantâneo multi-
uso, contendo aquilbenzeno, sulfonato de sódio, 
álcool etoxilado e essência, líquido, para limpeza 

em geral, com notificação junto a anvisa, 
conforme legislação vigente. 

1,80 172,80 worker 

114 6 

inseticida, em aerossol, não contendo cfc-
clorofluorcarbono. embalagem: com volume não 
inferior a 300 ml, com proteção contínua de no 
mínimo 12 horas contra moscas, mosquitos e 

baratas, com frascos em aço reciclável / 
ecológico, prazo de validade de no mínimo 2 

anos. 

4,77 28,62 Ultra inset 

116 12 palha de aço, pacote com 25 g. material: aço 
carbono, aplicação: limpeza geral 

0,57 6,84 Inove 

117 15 

pano de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, 
bordas com acabamento em overlock, dimensoes  

aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de 
100gr. 

2,74 41,10 Navitex 

119 12 

luva em látex, embalagem contendo 01 (um) par, 
luvas de proteção e segurança, uso doméstico, 

tamanho médio, forro 100% algodão, 
antiderrapante, anatômica, cano longo, dispensa 
uso de talco, elaborada com látex de borracha, 

natural de alta qualidade 

2,39 28,68 Volk 

123 10 pacote com 5 pedras de sabão em barra 
glicerinado.  

3,68 36,80 Barra nova 

124 400 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas 
de 01 quilo, para limpeza geral, biodegradável, 

original do fabricante, com registro no ministério 
da saúde, químico responsável, indicação de 

uso, composição, data de fabricação e de 
validade e informações do fabricante no rótulo. 
composição: tensoativo aniônico. tamponantes, 

coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, alvejante e 

carga. ótima qualidade 

3,60 1.440,00 Brise 

125 200 

embalagem de 2 litros de amaciante de roupas; 
composição: tensoativo catiônico, ceramidas, 

conservantes, corantes, opacificante, fragrância 
e água; componente ativo: cloreto de dialquil 

4,19 838,00 Dooby 

dimetil amônio. 

126 350 

sabonete infantil, embalagem de 80g. 
composição: seboato de sódio, cocoato de sódio, 

fragrâncias, dióxido de titânio, água, óleo 
mineral, glicerina, benzoato de alquila c12-15, 

álcool cetílico, dimeticone, estearato de glicerila, 
estearato de peg-100, cetil fostato de potássio, 

quatérmio-15, proteína do leite, edta dissódico , 
crospolímero de acrilatos, acrilato de alquila c10-

30,, carbômero,hidróxido de sódio, edta 
tetrassódico e ácido etidrônico, teor de 

astrovoláteis 16%. 

0,95 332,50 123 baby 

129 10 
pacote com 100 unidades de saco de lixo preto,  
extraforte, com capacidade para 40 litros. micra 

0,5. 
9,00 90,00 plastperola 

130 45 
esponja de la de aco carbonado abrasivo, para 

limpeza em geral. embalagem com 08 unidades, 
peso superior a 50gr 

1,24 55,80 Astro 

131 30 balde de lenços umedecidos contendo 450 
unidades de 20 cm x 12 cm; 

9,47 284,10 Baby bless 

133 20 
shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e 

erva cidreira, frasco com 350ml para cabelos 
normais a oleosos. 

3,98 79,60 Monange 

134 20 
condicionador neutro fórmula suave, fragrância 

mel e erva cidreira, frasco com 350ml para 
cabelos normais a oleosos. 

5,99 119,80 Monange 

135 60 

condicionador de cabelo infantil embalagem de 
120 ml, testado dermatologicamente, com data 
de fabricação e prazo de validade estampada na 

embalagem. registro do ministério da saúde; 
informações do fabricante; possui ph 

balanceado, sem corante, não contém álcool: 
contém extrato vegetal de aloe vera, hidratante e 

extrato vegetal d physalis. 

7,85 471,00 Tralala 

136 40 

escova dental infantil - com cerdas macias. para 
higiene bucal, corpo de polipropileno, ancora em 
polipropileno e pigmentos atóxicos, uso infantil, 

com cerdas macias fixadas em base medindo 
aproximadamente 2,0cm e cabo com formato 

anatômico, mediando aproximadamente 10cm, 
acondicionado em embalagem lacrada, original 
do fabricante e com informações do fabricante 

estampado no rótulo do produto. ótima 
qualidade 

1,44 57,60 Dental k 

137 40 
creme infantil para pentear embalagem de 150ml 

com aloe e vitamina e, oftalmológica e 
dermatologicamente testados. 

5,97 238,80 Tralala 

140 10 
vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de 

madeira rosqueado, cepa em material plástico de 
19cm, para limpeza em geral.  

5,39 53,90 Pop 

141 400 

fraldas descartáveis uso infantil, com flocos de 
superabsorção, barreiras contra vazamentos, 
fitas laterais elásticas, indicador de umidade, 

barreiras laterais protetoras, elásticos 
anatômicos, componentes atóxicos, peso de 12 a 

16 kg tamanhos p ao gg, com 32 unidades 

17,97 7.188,00 Baby willy 

 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 11 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 20/2016 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 358/2015, homologado em 
13/01/2016.
Valor Homologado: R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais).
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e prestação de serviços 
de manutenção em molejos dos veículos do transporte escolar.
Empresa: A CAMPANERUTTI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

 
 
 

Item Qtde 
Especificações LOTE 02 - ônibus VW/15.190 

EOD E. HD ORE ANO 2013 E VW MASCA 
GRANMINI ANO 2009 

Marca 

 Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 80 pino de centro original para molejo lpo.vw.of.oh.  FEY   9,50    760,00  

2 60 
pino de molejos dianteiro / traseiro 

(completos)lpo.vw.of.oh. 
 FEY 

  18,00    1.080,00  
3 60 buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.vw.of.oh  IABV   14,00    840,00  

4 80 
grampos para molejos dianteiros e traseiros ( 

medidas diversas) completos (porcas 
duplas/conicos) lpo.vw.of.oh. 

 FEY 
  53,00    4.240,00  

5 120 
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/ 

algemas/ suportes dianteiros / traseiros. 
lpo.vw.of.oh. 

 RIVERTEC 
  2,60    312,00  

6 60 
graxeiras para pinos e suportes de molejos de 

ônibus 
 FEY 

  2,90    174,00  

7 80 
travas ( completas) para molejos/ suportes  

dianteiros./traseiros lpo.vw.of.oh.  
 RIVERTEC 

  4,50    360,00  

8 80 
parafusos aço (diversas medidas) completos para 

suportes/molejos dianteiros / traseiros 
lpo.vw.of.oh. 

 FEY 
  5,70    456,00  

9 6 
suporte  de molejos traseiros ônibus  

lpo.vw.of.oh. 
FAMA 

  160,00    960,00  
10 15 mola 1º dianteira. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   320,00    4.800,00  
11 15 mola 2ª v diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   310,00    4.650,00  
12 10 mola 3ª diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.  FAMA   250,00    2.500,00  
13 10 mola ref. diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   270,00    2.700,00  
14 15 mola 1ª tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   290,00    4.350,00  
15 15 mola 2ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   295,00    4.425,00  
16 10 mola 3ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   256,30    2.563,00  
17 10 mola ref.traseira ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   275,00    2.750,00  

18 80 
serviço de molejo (trocar molas quebradas, pino 

de centro e reparos em geral) dianteiros e 
traseiros. 

- 
  85,00    6.800,00  

19 60 
serviço de molejos  (arquear e ou reforçar) 

dianteiros e traseiros.  
 - 

  115,00    6.900,00  

20 60 
serviço de embuchamento ( 

molejos/algemas/suportes)dianteiros e traseiros.  
 - 

  38,00    2.280,00  

21 20 
serviço de suportes (reparar / soldar e ou trocar) 

dianteiros e traseiros.  
 - 

  57,00    1.140,00  

22 20 
serviço de embuchamento ( molejos / algemas/ 

suportes) dianteiros e traseiros. 
 - 

  28,00    560,00  

  TOTAL DO LOTE .......................................................................................................... R$ 55.600,00 

 

 
 
 

Item Qtde 
Especificações LOTE 02 - ônibus VW/15.190 

EOD E. HD ORE ANO 2013 E VW MASCA 
GRANMINI ANO 2009 

Marca 

 Valor 
Unitário 

Registrado 
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

1 80 pino de centro original para molejo lpo.vw.of.oh.  FEY   9,50    760,00  

2 60 
pino de molejos dianteiro / traseiro 

(completos)lpo.vw.of.oh. 
 FEY 

  18,00    1.080,00  
3 60 buchas de molejos dianteiro, traseiro lpo.vw.of.oh  IABV   14,00    840,00  

4 80 
grampos para molejos dianteiros e traseiros ( 

medidas diversas) completos (porcas 
duplas/conicos) lpo.vw.of.oh. 

 FEY 
  53,00    4.240,00  

5 120 
arruelas encosto (diversas medidas) p/ molejos/ 

algemas/ suportes dianteiros / traseiros. 
lpo.vw.of.oh. 

 RIVERTEC 
  2,60    312,00  

6 60 
graxeiras para pinos e suportes de molejos de 

ônibus 
 FEY 

  2,90    174,00  

7 80 
travas ( completas) para molejos/ suportes  

dianteiros./traseiros lpo.vw.of.oh.  
 RIVERTEC 

  4,50    360,00  

8 80 
parafusos aço (diversas medidas) completos para 

suportes/molejos dianteiros / traseiros 
lpo.vw.of.oh. 

 FEY 
  5,70    456,00  

9 6 
suporte  de molejos traseiros ônibus  

lpo.vw.of.oh. 
FAMA 

  160,00    960,00  
10 15 mola 1º dianteira. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   320,00    4.800,00  
11 15 mola 2ª v diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   310,00    4.650,00  
12 10 mola 3ª diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210.  FAMA   250,00    2.500,00  
13 10 mola ref. diant. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   270,00    2.700,00  
14 15 mola 1ª tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   290,00    4.350,00  
15 15 mola 2ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   295,00    4.425,00  
16 10 mola 3ºv tras. ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   256,30    2.563,00  
17 10 mola ref.traseira ônibus lpo.vw.15.190/17.210. FAMA   275,00    2.750,00  

18 80 
serviço de molejo (trocar molas quebradas, pino 

de centro e reparos em geral) dianteiros e 
traseiros. 

- 
  85,00    6.800,00  

19 60 
serviço de molejos  (arquear e ou reforçar) 

dianteiros e traseiros.  
 - 

  115,00    6.900,00  

20 60 
serviço de embuchamento ( 

molejos/algemas/suportes)dianteiros e traseiros.  
 - 

  38,00    2.280,00  

21 20 
serviço de suportes (reparar / soldar e ou trocar) 

dianteiros e traseiros.  
 - 

  57,00    1.140,00  

22 20 
serviço de embuchamento ( molejos / algemas/ 

suportes) dianteiros e traseiros. 
 - 

  28,00    560,00  

  TOTAL DO LOTE .......................................................................................................... R$ 55.600,00 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 22/2016 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 363/2015, homologado em 
14/01/2016.
Valor Homologado: R$ 214.088,00 (duzentos e quatorze mil e oitenta e oito 
centavos).
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pa-
cientes 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 Emergências 
S/S 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 
(R$) Valor total (R$) 

1 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 outros materiais 
de consumo, sendo que todas as despesas 
relacionadas ao transporte correrão por 
conta da empresa contratada. cianorte - 

maringá. 

1.930,00 15.440,00 

2 20 

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 
enfermagem, oxigênio e outros materiais de 

consumo, sendo que todas as despesas 
relacionadas ao transporte correrão por 

conta da empresa contratada - cianorte a 
maringá. 

1.130,00 22.600,00 

3 6 

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 outros materiais 
de consumo, sendo que todas as despesas 
relacionadas ao transporte correrão por 

conta da empresa contratada - cianorte a 
londrina.  

3.230,00 19.380,00 

4 10 

prestação de serviço de locação de 
ambulância tipo b para eventos municipais 
com duração de 06 (seis) horas, contendo 

médico, enfermeiro, condutor, 
medicamentos, oxigênio e outros materiais 

de consumo, de acordo com o tipo de 
ambulância solicitada, sendo que todas as 

despesas relacionadas ao transporte correrão 
por conta da empresa contratada.  

1.200,00 12.000,00 

5 6 

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 outros materiais 
de consumo, sendo que todas as despesas 
relacionadas ao transporte correrão por 

conta da empresa contratada - cianorte a 
arapongas.  

2.794,00 16.764,00 

6 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 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.  

9.194,00 73.552,00 

7 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 
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 

6.794,00 54.352,00 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CONTINUIDADE DO CERTAME 
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº 
44/2015, de 14 de maio de 2015, no uso de suas atribuições legais, convoca a 
empresa julgada habilitada para continuidade do certame, concernente ao Edital 
de Licitação nº 23/2015, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: 
Contratação de empresa para execução de obra visando a construção de faixas 
elevadas para travessia de pedestres, sem fornecimento de material.
Encerrado o prazo recursal determinado pelo Art. 109, inciso I, alínea “a” da 
Lei 8.666/93 e não havendo a interposição de recurso, NOTIFICO a empresa 
habilitada:

Para a CONTINUIDADE do certame, com a abertura da proposta de preços, a 
ser realizada no dia 26 de janeiro de 2015, às 08:15h.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.

Ivonete de Jesus Costa
Presidente 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 45/2016-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 MAÇANEIRO & GONZAGA LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada da Bica, Lote A-26 – Zona 
Rural, CEP 87200-000, telefone (44) 8408-8586, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.155.411/0001-59.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 03/2015.
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto de diversos diâmetros. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
54.906,80 (cinquenta e quatro mil novecentos e seis reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/01/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de Janeiro de 2016.

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 
363/2015, modalidade Pregão Presencial, Processo 538/2015, concernente ao 
REGISTRO DE PREÇOS visando à 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 Secre-
taria Municipal de Saúde. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: Sarte Serviços de Aten-
dimento, Resgate, Treinamentos e Emergências S/S Ltda Me, como vencedora 
do itens 1 ao 7 no valor total de R$ 214.088,00 (duzentos e quatorze mil e oitenta 
e oito centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
43/2015 ORIUNDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015

Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos, com sede 
à Rua João Negrão nº 1251 – 2º andar, CEP: 80002-970 na cidade de Curitiba, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.028.316/0020-76.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
execução e vigência por mais doze meses com término em 23/01/2017, acres-
centando ao contrato o valor de R$ 69.750,00 (sessenta e nove mil e setecentos 

 
Empresa CNPJ 

CONSTRUTORA LAGUILO LTDA - EPP 11.653.180/0001-27 
 

e cinquenta reais).
Cláusula Segunda: Dotação orçamentária:
0504 4 129 4 2 18 Manutenção da Divisão de Receitas Imobiliárias 339039 
Fonte 0.
0505 4 129 4 2 20 Manutenção da Divisão de Receitas Diversas 339039 Fonte 0.
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, 18 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

  

QUARTO TERMO ADITIVO
Republicado por incorreção

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 283/2013 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA AURICLINICA CLI-
NICA DE CIRURGIA E CARDIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, 
ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 104/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co 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:
AURICLINICA CLINICA DE CIRURGIA E CARDIOLOGIA SOCIEDA-
DE SIMPLES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.422.876/0001-51, com sede 
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua 19 de Dezembro, 122, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3019-6066, neste ato representado por Eudes Rodri-
gues Ferreira, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.649.556/SSP-PR e do 
CPF nº 355.599.009-82.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de vigência e 
execução de 31/12/2015 a 31/12/2016, acrescentando ao contrato o valor de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), considerando uma estimativa men-
sal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), passando o valor acumulado do contrato 
para R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 
08 03 10 302 0007 2 051 Assistência hospitalar e ambulatorial 3390390000 – 
Fonte 496 – R$ 48.000,00.
08 03 10 302 0007 2 051 Assistência hospitalar e ambulatorial 3390390000 – 
Fonte 303 – R$ 192.000,00.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de dezembro de 2015.

     Claudemir Romero Bongiorno     Eudes Rodrigues Ferreira
                    Prefeito                                  Auriclinica Clinica De Cir. E Card. 
                  Contratante                                                    Contratada

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE

EDITAL DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Ref.: Edital de Licitação nº 362/2015 – Modalidade Pregão Presencial
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – A revogação da Licitação modalidade Pregão Presencial nº 362/2015, por ra-
zões de interesse público decorrente de fato superveniente, nos termos do artigo 
49 da Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de janeiro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Edital de convocação
 O Presidente do Conselho Comunitário de Cianorte, o Sr. Luiz Cin-
que, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os interessados 
em concorrer às eleições para Presidente de Bairro do Residencial José Barbosa, 
do Distrito de Vidigal, que acontecerá no Salão Comunitário do Residencial no 
dia 21/02/2016, das 08:00 às 11:00 horas, que os mesmos façam as inscrições de 
suas Chapas no Centro Social Urbano, nas salas 29 e 32, com o Sr. Antonio Lino 
da Silva Filho ou Sra. Najara Mustasso Scotini. O prazo para as inscrições será 

Secretaria de Bem Estar Social
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até as 17:00 horas do dia 05/02/2016.
 Se não houver mais que uma chapa inscrita, a Eleição será por siste-
ma de aclamação, dispensando o uso de cédulas para votação.
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