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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito
D E C R E T O Nº 37/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de retificação do sujeito passivo tributário, conforme Parecer Jurídico nº 310/2016;
Considerando, ainda, a necessidade de adequação do sistema interno de controle
da tributação municipal,
D E C R E TA
Art. 1º. Fica prorrogado para o dia 20 de Abril de 2.016 o prazo para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e taxas inclusas nos carnês, à
vista ou parcelado, com vencimento estipulado para 21 de Março de 2.016, dos
imóveis localizados na Zona 103 – Residencial Belas Artes.
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 17 de Março de 2.016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
D E C R E T O Nº 035/16
Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.743/16,
de 16 de março de 2016, 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$ 30.000,00 (trinta mil reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento
vigente:
15.03.1545200221.040. Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)..........R$30.000,00
Total................................................................................R$30.000,00
Art. 4º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte
dotação do orçamento em vigor:
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)..............................R$30.000,00
Total................................................................................R$30.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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L E I Nº 4.743/16
Altera valor e meta física da ação 1.040 – Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública, constante do Programa 0022. Serviços Públicos de Qualidade e
Anexo III da Lei Municipal nº 4.591/15, de 02 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias); altera valor e meta física da ação nº 1.040 – Aquisição
de Equipamentos para Limpeza Pública, constante do Programa 0022. Serviços
Públicos de Qualidade e do anexo III – Programas, Ações e Metas da Lei Municipal nº 4.208/13, de 11 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual); autoriza a
abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná,
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L
E
I
Art. 1º Ficam alterados o valor e a meta física da ação, constante do
Programa 0022. Serviços Públicos de Qualidade, e do Anexo III – Programas,
Ações e Metas, da Lei Municipal nº 4.591/15, de 02 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), para execução no corrente exercício, com as seguintes
especificações:
Função: 15. Urbanismo
Subfunção: 452. Serviços Urbanos
Programa: 022. Serviços Públicos de Qualidade
Ação: 1.040. Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica
Objetivo: Aquisição de 02 (dois) caminhões para utilização nos serviços de
limpeza pública.
Valor: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Art. 2º. Ficam alterados o valor e a meta física da ação nº 1.040.
Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública, constante do Programa
0022. Serviços Públicos de Qualidade e do Anexo III – Programas, Ações e
Metas, da Lei Municipal nº 4.208/13, de 11 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual), para execução no corrente exercício, com as seguintes especificações:
Meta física: 02 (dois) caminhões
Valor: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Objetivo: Aquisição de 02 (dois) caminhões para utilização nos serviços de limpeza pública.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para reforço da seguinte
dotação do orçamento vigente:
15.03.1545200221.040. Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)..........R$30.000,00
Total................................................................................R$30.000,00
Art. 4º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os
recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte dotação do orçamento em vigor:
17.99.9999999990.099. Reserva de Contingência
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9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 999)............................R$30.000,00
Total................................................................................R$30.000,00
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2016.

D E C R E T O Nº 36/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando as disposições da Lei Municipal n.º 2.745, de 10 de outubro de
2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Cianorte,
Considerando que o art. 169 da Lei Municipal n.º 2.745 de 10 de outubro de
2006 determina que o núcleo de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial será
regulamentado por Decreto municipal,
Considerando o Memorando de 09 de março de 2016 da Divisão de Habitação e
Urbanismo da Secretaria de Desenvolvimento Municipal,
D E C R E T A
Art.1º - Fica regulamentado o Núcleo de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial, com as seguintes atribuições:
I - Implantar, implementar e gerenciar o Sistema Único de Informações - S.U.I;
II - Produzir e sistematizar informações necessárias à gestão e ao planejamento
do município;
III - Garantir espaços livres de lazer, áreas verdes e equipamentos públicos distribuídos de forma equitativa;
IV - Definir prioridades de investimentos em equipamentos públicos;
V - Regular a capacidade de utilização dos equipamentos públicos;
VI - Integrar serviços públicos e atividades afins, otimizando a utilização dos
espaços e equipamentos públicos;
VII - Elaborar, coordenar e avaliar a execução integrada dos Planos e ações
determinadas nesta Lei, promovendo sua viabilização junto ao processo de elaboração do orçamento municipal;
VIII - Criar e/ou adequar legislação urbanística com base no Plano Diretor;
IX - Dar subsídio para a tomada de decisões no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial;
X - Executar as decisões do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial;
XI - Garantir a utilização padronizada da Unidade Territorial de Planejamento
com vistas a orientar e integrar as políticas públicas setoriais;
XII - Informar e orientar sobre questões atinentes à legislação urbanística, rural
e ambiental municipal;
XIII - Monitorar a implementação das políticas de desenvolvimento estabelecidas nesta Lei;
XIV - Criar convênios com órgãos de outras instâncias para troca de informações.
Art.2º - O Núcleo de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial auxiliará, no
que couber, a Secretaria de Desenvolvimento Municipal e a Assessoria de Planejamento.
Art.3º - Os membros do Núcleo de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial
serão nomeados através de portaria.
Parágrafo único - A atuação como membro do Núcleo de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial não será remunerada e se dará sem prejuízo do exercício
das atribuições inerentes do respectivo cargo.
Art.4º - O Núcleo de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial se reunirá, no
mínimo, uma vez ao mês.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
PORTARIA Nº 31/2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 2.745, de 10 de outubro
de 2006;
CONSIDERANDO o memorando interno da Secretaria de Desenvolvimento
Municipal;
RESOLVE
Art. 1º Nomear como representantes das Assembleias de Planejamento e Gestão
Territorial das Unidades Territoriais de Planejamento as seguintes pessoas:
Titular: Antonio Carlos Cavalheiro Moreto.
Suplente: Aldemir Gazolla.
Titular: Luiz Fabiano Calderoni.
Suplente: Alex Godoy da Silva.
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Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº
92/2015.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de março de 2016.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 036/2016
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. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do
dia 06 de abril 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: Aquisição de adubo químico com concentração de
N=0, P18%, KCL=0 super simples.
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 17 de março de 2016.
Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em Exercício
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 14/2016 – Proc. 118/2016
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a empresa FARMÁCIA VIVA VIDA
LTDA - ME, para Aquisição de pulseiras de citronela repelentes ao mosquito
Aedes Aegypt, para distribuição às gestantes, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 39/2016 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 04/2016, homologado em
01/03/2016.
Valor Homologado: R$ 40.669,45 (Quarenta mil seiscentos e sessenta e nove
reais e quarenta e cinco centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais de escritório para
todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Empresa: ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS – ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

1

40

6

45

8

300

9

200

11
12

1.000
100

15

600

16

600

17

150

18

2.500

19

1.500

21

800

Especificações
agenda diária, referente ao ano vigente, com no mínimo 80 páginas,
capa dura, com espiral, calendário, espaço para anotações pessoais,
índice telefônico, marcador de páginas, medidas aproximadas de
19x15x2cm. unidade.
apagador para quadro branco, corpo em material plástico de alta
resistência, superfície interna em espuma e base em feltro. unidade.
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140
g/m²; medidas montada: 145x360x250 mm, ótima qualidade.
arquivo morto para documentos, revestimento interno em kraft 140
g/m²; medidas montada: 175x410x295 mm, ótima qualidade.
bateria cr2032, 3v, de lítio, em formato de botão. unidade.
bateria lr41, 1,5v, alcalina, em formato de botão. unidade.
borracha branca, plástica, tipo vinil, livre de pvc, capa plástica
protetora em formato ergonômico, que mantém a borracha limpa por
mais tempo, facilitando também seu manuseio quando já estiver em
tamanho menor, atóxica, medidas aproximadas de 4,2x2,95x1,4cm.
unidade.
caderno ¼, com espiral metal na cor prata, capa simples, formato
140x202mm, com 96 folhas. unidade.
calculadora digital portátil, capacidade de 08 (oito) dígitos, com as 04
(quatro) operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, correção
parcial e total, inversão de sinais, memória, a luz solar, com pilha,
medidas aproximadas de 138x103x29mm. unidade.
caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor azul, corpo
em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada,
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm,
com esfera em tungstênio. unidade.
caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor preta, corpo
em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada,
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm,
com esfera em tungstênio. unidade.
caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor vermelha,
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada,
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm,
com esfera em tungstênio. unidade.
caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no
corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor verde.
unidade.
caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no
corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor vermelha.
unidade.
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23

150

24

130

Marca

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

KAZ

13,13

525,20

KAZ

4,19

188,55

SAMPA

2,21

663,00

SAMPA

4,37

874,00

ELGIN
ELGIN

1,90
0,80

1.900,00
80,00

KAZ

0,82

492,00

FORONI

2,44

1.464,00

MJ

11,29

1.693,50

CARIMBRAS

0,39

975,00

CARIMBRAS

0,59

885,00

CARIMBRAS

0,63

504,00

KAZ

1,32

198,00

CIS

1,28

166,40

Assessoria de Comunicação Social

19

1.500

em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada,
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm,
com esfera em tungstênio. unidade.
caneta esferográfica, escrita média de 1mm, tinta na cor vermelha,
corpo em material plástico transparente sextavado, tampa ventilada,
comprimento aproximado de 140mm, gravado no corpo a marca do
fabricante, carga tubo plástico comprimento aproximado de 130,5mm,
com esfera em tungstênio. unidade.
caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no
corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor verde.
unidade.
caneta marca texto, material plástico, tipo fluorescente, ponta
chanfrada, diâmetro da ponta 4mm, não recarregável, gravado no
corpo a marca do fabricante, tinta a base d’água na cor vermelha.
unidade.
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em
acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na
cor azul. unidade.
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em
acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na
cor preta. unidade.
caneta para retro projetor, ponta média de 2mm, para escrita em
acetato, pvc e poliéster, tinta a base de álcool, resistente à água, na
cor vermelha. unidade.
caneta hidrocor (hidrográficas), ponta fina, aplicação papéis em geral,
não tóxico, solúvel em água, formato do corpo cilíndrico e da cor da
tinta, tampa plástica ventilada, embalada em estojo de pvc
transparente. embalagem contendo 24 cores.
etiqueta em formulário contínuo, para impressora matricial, papel
com adesivo acrílico permanente, medidas de 70x23,4x2cm. caixa
com 12000 etiquetas.
fita adesiva, transparente, em polipropileno, largura de 48mm,
comprimento no mínimo de 50m. unidade.
fita para etiquetadora, 12 mm, 8 metros, branca, aplicação brother ptouch, referência m-k231. unidade..
giz de cera, anatômico, formato jumbo, resistente à queda, não tóxico,
não solúvel em água, corpo cilíndrico. caixa contendo 12 cores.
grampeador de mesa, médio, com capacidade para grampear até 40
(quarenta) folhas de papel 75g/m2, estrutura metálica, base para
fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado),
capacidade de carga mínima 01 (um) pente de grampos 26/6.
unidade.
grampo trilho galvanizado, para pastas, fabricado em aço estanhado,
comprimento 80mm. caixa com 50 .
lâmina para estilete estreito, material aço galvanizado, tipo
descartável, largura da lâmina 9mm. caixa com 10 .
lâmina para estilete largo, material aço galvanizado, tipo descartável,
largura da lâmina 18mm. caixa com 10 .
lápis de cor, estojo com 24 cores, corpo em madeira na cor da mina,
formato hexagonal, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas,
mina centralizada, medindo 7x175 mm, com marca do fabricante
gravada no corpo do lápis.caixa.
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800

23

150

24

130

25

200

26

150

28

100

29

40

41

20

45

400

46

10

48

50

49

100

51

100

52

10

53

10

54

50

Item

Qtde

56

100

58

60

60

50

62

10

63

300

68

200

70

40

71

200

72

1.000

73

1.000

74

200

75

150

76

1.000

77

60

78

50

81

1.000

83

50

84

50

85

50

88

100

89

15

91

30

92

300

94

2.000

97

40

98

50

99

50

100

20

101

30

CARIMBRAS

885,00

CARIMBRAS

0,63

504,00

KAZ

1,32

198,00

CIS

1,28

166,40

CIS

2,22

444,00

CIS

2,30

345,00

PILOT

2,37

237,00

KAZ

8,69

347,60

POLIFIX

94,55

1.891,00

SUPERFITAS

2,33

932,00

PITOUCH

59,00

590,00

PIRATININGA

2,95

147,50

KAZ

28,10

2.810,00

KAZ

7,66

766,00

ADECK

1,22

12,20

KAZ

2,53

25,30

KAZ

10,85

542,50

Marca

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

SÃO
DOMINGOS

6,33

633,00

KAZ

2,65

159,00

ACRIMET

32,79

1.639,50

IMPRIMASTER

52,23

522,30

VMP

0,50

150,00

REPORT

3,39

678,00

REPORT

3,38

135,20

POLYCART

7,57

1.514,00

POLYCART

1,18

1.180,00

POLYCART

1,96

1.960,00

POLYCART

1,64

328,00

KAZ

13,81

2.071,50

FRAMA

1,39

1.390,00

MAPED

57,21

3.432,60

KAZ

1,99

99,50

ELGIN

1,90

1.900,00

KAZ

2,83

141,50

KAZ

2,95

147,50

KAZ

2,94

147,00

WALEU

9,44

944,00

CORTIARTE

28,88

433,20

WALEU

0,40

12,00

WALEU

0,64

192,00

CPC

0,15

300,00

ACRILEX

2,17

86,80

RADEX

6,24

312,00

RADEX

3,06

153,00

RADEX

6,23

124,60

RADEX

6,15

184,50

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 53/2016 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 22/2016, homologado em
07/03/2016.
Valor Homologado: R$ 35.810,00 (Trinta e cinco mil oitocentos e dez reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a prestação
de serviços de transporte aos atletas que representam o Município de Cianorte.
Empresa: P. M. INAGAKI TRANSPORTES EIRELI - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
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Especificações
livro de ata, com 50 folhas, folhas brancas, sem margem e numeradas
tipograficamente, com a primeira e a última folha suplementar em
branco, material do miolo papel off-set 56g/m2, capa e contra capa
papelão 1250g/m2 revestido de papel off-set 120g/m2, medidas
aproximadas de 300x217mm. unidade.
massa para modelar, macia, não tóxica, feita à base de amido, não
oleosa, não resseca e nem mancha as mãos. caixa com 12 .
organizador de mesa para correspondências, tipo caixa, triplo, na cor
fumê, com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, amplo
espaço entre os andares, medidas aproximadas de 18x26x4cm (axlxp).
unidade.
papel contact transparente; bobina com 25m e 50 cm de largura; 1º
linha; ótima qualidade
papel crepon, parafinado, folhas com medidas aproximadas de
0,48x2m, cores variadas. unidade.
papel sulfite tamanho a4, medidas aproximadas 210x297mm, folha
na cor amarela, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que
atenda as normas iso 9001 e iso 14001, para aplicação em impressora
laser e jato de tinta. pacote com 100 folhas.
papel sulfite tamanho a4, medidas aproximadas 210x297mm, folha
na cor rosa, papel alcalino, gramatura 75g/m², multiuso, que atenda
as normas iso 9001 e iso 14001, para aplicação em impressora laser e
jato de tinta. pacote com 100 folhas.
pasta arquivo, registrador tipo az, em papelão prensado, dimensões
350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variação de
+/- 10 por cento, protetor metálico nas bordas da parte inferior, fecho
metálico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por
mola fixado por 04 (quatro) rebites, prendedor em material plástico de
boa resistência, orifício de manuseio revestido de material plástico e
janela para identificação no dorso.
pasta grampo trilho, material plástico, medidas aproximadas de
245x340mm, cores variadas. unidade.
pasta com aba e elástico, material plástico, medidas aproximadas de
235x350mm, cores variadas. unidade.
pasta molha dedo, ligeiramente perfumado, para manuseio de papéis
e papel moeda. embalagem com 12 g.
pasta sanfonada, em material plástico, tamanho ofício, medidas
aproximadas de 380x250x20mm, com 12 divisórias, cor fumê.
unidade.
pasta suspensa, em fibra marmorizada e plastificada, cor marrom,
fabricada em papel cartão 350 g, dimensões 235 x 360 mm,
prendedor macho e fêmea em plástico, visor em plástico transparente
e etiqueta para identificação, com 06 (seis) posições para alojamento
do visor, ponteiras para arquivamento em metal com acabamento em
ilhós nas extremidades superiores, terminais das extremidades em
plástico reforçado.
perfurador para papel, com 2 furos simultâneos, capacidade de
perfuração para 40 folhas de 75g/m2, diâmetro do furo de até 6mm,
distância dos furos de 80mm, com base plástica protetora para
esvaziar o confete. unidade.
pincel artístico, formato chato, cabo longo de madeira, cerdas
brancas, indicado para tecido, artesanato, cerâmica, tintas diversas,
pintura escolar, medidas aproximadas de 2x27x2 (lxaxp). unidade.
pilha alcalina, palito aaa, 1,5v. unidade.
pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não
recarregável, tinta especial na cor azul. unidade.
pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não
recarregável, tinta especial na cor preta. unidade.
pincel para quadro branco, ponta chanfrada, apaga facilmente, não
recarregável, tinta especial na cor verde. unidade.
prancheta para uso geral, em poliestireno, formato ofício, com
prendedor em poliestireno, na cor fumê, medidas aproximadas de
34x24x3cm (axlxp). unidade.
quadro para aviso, não magnético, em fórmica na cor branca, com
moldura e suporte para apagador em alumínio, medidas aproximadas
de 40x60cm. unidade.
régua de plástico, com escala de 20cm, graduação em centímetros e
milímetros, na cor cristal. unidade.
régua de plástico, com escala de 30cm, graduação em centímetros e
milímetros, na cor cristal. unidade.
saco plástico, grosso, dimensões 278x422mm. unidade.
tinta guache, não tóxica, solúvel em água, aplicação papel, papel
cartão, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. caixa com 6 cores.
tinta para carimbo, a base d’água, na cor azul, embalagem com 42ml,
pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade.
tinta para carimbo, a base d’água, na cor preta, embalagem com
42ml, pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade.
tinta para carimbo, a base d’água, na cor verde, embalagem com
42ml, pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade.
tinta para carimbo, a base d’água, na cor vermelha, embalagem com
42ml, pode ser usada em todo tipo de almofada. unidade.
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Especificações
prestação de serviços de transporte de passageiros por quilometro, com veículo
do tipo van, com no mínimo de 14 lugares, poltronas reclináveis e ar
condicionado. o veículo deve possuir obrigatoriamente seguro contra riscos e
acidentes e registro no der - paraná e na antt. deverá estar em bom estado de
conservação; a empresa deverá cuidar pela limpeza interna e externa do veículo;
a empresa deverá assegurar socorro imediato, ou substituição do veículo em
caso de acidente ou defeito mecânico e os motoristas deverão estar
uniformizados, possuir habilitação pertinente ao veículo que estarão conduzindo
e ter bons antecedentes.
prestação de serviços de transporte de passageiros por quilometro, com veículo
do tipo ônibus executivo, com no mínimo de 42 lugares, poltronas reclináveis, ar
condicionado e banheiro. o veículo deve possuir obrigatoriamente seguro contra
riscos e acidentes, registro no der - paraná e na antt, deverá estar em bom
estado de conservação; a empresa deverá cuidar pela limpeza interna e externa
do veículo; a empresa deverá assegurar socorro imediato, ou substituição do
veículo em caso de acidente ou defeito mecânico e os motoristas deverão estar
uniformizados, possuir habilitação pertinente ao veículo que estarão conduzindo
e ter bons antecedentes.
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Valor
Unitário

Valor
Total

R$ 2,83

R$
19.810,00

R$ 4,00

R$
16.000,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 54/2016 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 27/2016, homologado em
15/03/2016.
Valor Homologado: R$ 136.609,90 (Cento e trinta e seis mil seiscentos e nove
reais e noventa centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção geral em hidráulica e elétrica na SMEC, Escolas, CMEI´s,
Biblioteca e NTM.
Empresa: M. S. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100
70
20
15
10
2.000
1.400
100
300
30

serviço de substituições de lâmpadas vapor metálico de 70, 250 e 400w.
serviço de substituições de reatores vapor metálico de 70, 250 e 400w.
serviço de substituições de lâmpadas vapor mercúrio 150 e 400w.
serviço de substituições de reatores vapor mercúrio 150 e 400w.
serviço de instalações de refletores completos c/ lamp. vapor metálico 400w.
serviço de substituições de lâmpadas fluorescentes de 32 e 40w.
serviço de substituições de reatores 2x32 e 2x40w bivolt, partida instantânea
serviço de substituições de soquetes de pressão.
serviço de substituições de lâmpadas eletrônicas pl e espiral base e27.
serviço de instalações e substituição de relê fotocélula c/ base.
serviço de instalações de ponto de interruptor simples/tomada c/ eletroduto e
canaletas.
serviço de substituições de disjuntores monofásicos em barramento até 50a.
serviço de substituições de disjuntores bifásicos em barramento até 50a.
serviço de substituições de disjuntores trifásicos em barramento até 100a.
serviço de substituições de módulos de interruptor simples/tomada c/ placa
fechamento.
serviço de substituições de chuveiros e torneiras elétricas 5500w 220v.
serviço de instalações de pontos de telefone rj11.
serviço de concertos de encanamentos com vazamentos em paredes e calçadas.
serviço de instalações e substituições de ventiladores de parede de 60cm bivolt.
serviço de instalações e substituições de iluminação de emergência 30 leds.
serviço de metros lineares de abertura de valas 15x50cm em calçadas.
serviço de substituição de acabamentos para válvulas de descarga.
serviço de substituições de reparos de válvulas de descarga.
serviço de desentupimentos com remoções de vasos sanitários.
serviço de substituições de sifões.
serviço de substituições de válvulas para pia com ladrão.
serviço de substituições de caixas de descarga suspensa 9l.
serviço de substituições de assentos sanitários infantis e adultos.
serviço de substituições de engates flexível ½ p/ lavatório.
serviço de substituições de torneiras longas, curtas e giratórias cromadas.
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30

12
13
14

20
15
10

15

80

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

30
10
10
100
200
150
30
50
15
60
15
30
40
50
80

Valor
Unitário
R$
57,00
57,00
43,00
44,00
59,00
16,00
36,00
8,50
15,50
50,00

Valor
Total
R$
5.700,00
3.990,00
860,00
660,00
590,00
32.000,00
50.400,00
850,00
4.650,00
1.500,00

92,20

2.766,00

34,00
50,00
64,00

680,00
750,00
640,00

20,00

1.600,00

41,88
61,00
153,00
93,00
28,50
8,00
12,00
35,00
100,00
20,00
16,50
16,00
18,50
14,00
30,00

1.256,40
610,00
1.530,00
9.300,00
5.700,00
1.200,00
360,00
1.750,00
1.500,00
1.200,00
247,50
480,00
740,00
700,00
2.400,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 15 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 69/2016-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 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua
Uruguai, 1538E, na cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 85.247.385/0001-49, e telefone (49) 3324-5585.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 74/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para uso no Pronto Atendimento Municipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 560,00
(Quinhentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 24/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 20 de janeiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 271/2016 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
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to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28 e a empresa ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com
sede à Rua Paschoal Lorenzeti, 259, Parque Industrial, CEP 87.065-210, telefone (44) 3266-1022, na cidade de Maringá, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 72.272.149/0001-30.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 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$
5.566,00 (Cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de fevereiro de 2016.

Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 360/2016 - LCT-PMC

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 334/2016 - 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 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa
Esperança, Fundo Canoas, CEP 89163-554, telefone (47) 3520-9000, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº
00.802.002/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 75/2015.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do município.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
12.654,10 (Doze mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/05/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de fevereiro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

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 J.C.F. MARANA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Alcides Buck, 595, Residencial Bela Vista, CEP
13.495-000, telefone (19) 3444-1288, na cidade de Iracemápolis, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.516.950/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).
Qtde

3

20

10

15

Especificações

Marca
CINOX 30
LITROS

Valor
Unitário

Valor Total

BALDE A PEDAL/LIXEIRA, EM AÇO INOXIDÁVEL, com no mínimo 15
litros.
ESCADA COM 02 DEGRAUS, fabricada em tubo 7/8”, com espessura
parede 0,9mm, degraus em aço carbono revestido de borracha; pintura
epóxi branca com tratamento anticorrosivo, piso antiderrapante, indicada
para uso em clínicas e hospitais, fabricada em aço de alta qualidade, com
medidas altura 40cm, base 36x38cm, com ponteiras plásticas nos pés.

R$ 86,00

R$ 1.720,00

SANTA
LUZIA
S0470-B

R$ 55,00

R$ 825,00

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
2.545,00 (Dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 359/2016 - 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 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
com sede à Rua Abrão Júlio Rahe, 2317, Bairro Santa Fé, CEP 79.021-120,
telefone (67) 3029-2822, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso
do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.855.398/0001-00.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão

Prefeitura do Município de Cianorte

Qtde

Especificações

Marca

4

1

Bomba de infusão, com sistema de propulsão peristáltico linear.
Conforme termo de referência anexo ao processo.

SAMTRONIC/S
T 1000

Valor
Unitário
R$
7.850,00

Valor
Total
R$
7.850,00

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
7.850,00 (Sete mil oitocentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

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 CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av.
Emilio Johnson, 547, Vila Santa Terezinha, CEP 83501-000, telefone (41) 33541001, na cidade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 07.626.776/0001-60.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).
Item

Qtde

5

10

16

2

Especificações

Marca

CADEIRA DE RODAS, com capacidade para até 160kg, com
estrutura em aço com pintura em epóxi, dobrável em duplo X, apoio
para braços escamoteável, apoio para pés removíveis, assento
reforçado com tiras tensoras especiais, almofada em espuma
injetada, argolão em aço pintado (em aço pintado na cor prata),
indicada para usuários de até 160kg.
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO, TELA LCD; capa
protetora contra impacto; possibilita apoio seguro em bancada;
exibição da curva pletismográfica; alarmes áudio-visuais; sistema de
iluminação "back-light"; tendências tabulares e gráficas de até 24
horas (minuto a minuto); fornecendo informações de faixa da
saturação de oxigênio de 0-100%, faixa de freqüência cardíaca;.fonte
de alimentação utilizável em corrente alternada 110 e 220 volts
(opcional); uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

ORTOMETAL/ORTOME
TAL MET. E
ORTOPEDIA IND. LTDA
–
BRASIL/REF.134/8002
2719010

Valor
Unitário

Valor
Total

R$
940,00

R$
9.400,00

R$
432,99

R$
865,98

JG MORIYA/BEIJING
CHOICE ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO. LTD
–
CHINA/MD300C2/1034
9590060

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
10.265,98 (Dez mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 358/2016 - LCT-PMC

Item

Item

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 364/2016 - 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 V.S. COSTA & CIA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Francelho, 69, Vila Nova, CEP 86707040, telefone (43) 3252-7897, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.286.960/0001-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
11.160,00 (Onze mil cento e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Item

Qtde

Especificações

Marca

9

2

Eletrocardiógrafo de múltiplos canais configuráveis entre 1,3,6 e 12.conforme
termo de referência anexo ao processo.

BIONET
CARDIOC
ARE 2000

Valor
Unitário

Valor
Total

R$
5.580,00

R$
11.160,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 366/2016 - 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 JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Barão de Santo Angelo,
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143, Xaxim, CEP 81.810-140, telefone (41) 3268-9900, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.550.569/0001-72.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
37.500,00 (Trinta e sete mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Item
15

Qtde

Especificações

Marca

1

monitor multiparamétrico: com ecg, spo2, nibp, temp. e
pressão invasiva, capnografia e gases anestésicos.
conforme termo de referência anexo ao processo.

NIHON KOHDEN / BSM3000 SERIES RMS:
80914690021

Valor
Unitário

Valor
Total

R$
37.500,00

R$
37.500,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.
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Item

19

Qtde

Especificações

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

10

SUPORTE DE SORO, em aço inóx, pedestal com altura regulável, base em tubo de
aço inóx redondo de 7/8 x 1,20mm com 04 pés (H) AISI304; coluna fixada à base
em tubo de aço inóx redondo de 7/8 x 1,20mm - AISI304; haste em tubo de aço
inóx redondo de 5/8 x 1,00mm - AISI304; 04 ganchos alternados; altura regulável
por meio de manípulo; pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro; dimensão
aproximada (mínimo) 1.000mm (máximo) 2.100mm.

CONKAST

R$
142,00

R$
1.420,00

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 367/2016 - LCT-PMC

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Qtde

Especificações

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

3

REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU), fabricado em silicone de alta
qualidade, tamanho adulto, com alça integrada para fixar o reanimador na mão do
operador e facilitar a compressão, totalmente livre de látex, auto inflável com pop off,
válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, reservatórios de
O2 com válvula, no tamanho mínimo de 900ml e máximo de 2.700ml, máscara facial
de silicone translúcido, 100% autoclavável, com composição de silicone/PVC, com
volume do balão de 1.800ml, volume de entrega 1.050ml, reservatório 2.700ml,
resistência expiratória/inspiratória 2cm H2O/3cm H2O, espaço morto menor que
7,0ml, limitador de pressão 40 ou 60cm H2O, temperatura operacional -18.ºC a
50.ºC, temperatura de armazenamento -20.º a 60ºC.

FARMATEX

R$
140,00

R$
420,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

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 MUNIZ & ROCHA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antônio Casagrande, 2850 B, Jardim
Vila Romana, CEP 86.200-000, telefone (43) 3158-1334, na cidade de Ibiporã,
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.919.932/0001-20.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).
Qtde

Especificações

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

2

SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, com motor de escovas, potência mínima de 180W,
rotação do motor 18.000rpm, câmbio em aço especial com lubrificação permanente,
lâminas de corte em aço com tratamento superficial, peso 1,4kg, comprimento
280mm, largura 64mm, voltagem 110W, acompanha a serra elétrica: 1 lâmina de 2",
1 lâmina de 2 1/2", 1 chave combinada 12,7m/m ou 1/2" para troca da lâmina, 1
folheto com manual de instruções.

OSCILAN

R$
1.241,00

R$
2.482,00

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
2.482,00 (Dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 369/2016 - 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
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 374/2016 - 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 TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Néo Alves Martins
274, CEP: 87.050-110, telefone (44) 3226-1426, na cidade de Maringá, estado
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.027.088/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 335/2015.
OBJETO: Aquisição de toner e cartuchos de tinta para impressoras, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
9.074,00 (Nove mil e setenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 375/2016 - LCT-PMC

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 368/2016 - LCT-PMC
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76.309.806/0001-28 e a empresa CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua
Nova Esperança, 920, Bairro Emiliano Perneta, CEP 83.324-400, telefone (41)
3039-9917, na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 06.127.890/0001-83.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
1.420,00 (Um mil quatrocentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.

VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 420,00
(Quatrocentos e vinte reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março de 2016.

Item

5

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

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 ALVES E SARTOR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Souza Naves, 3223, Centro, CEP 85802080, telefone (45) 3223-4806, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 07.724.523/0001-20.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Eletrônico nº 07/2016.
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento
Municipal (autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).
Item
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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 a empresa F.P. GARALUZ - ME, pessoa jurídica de
direito privado, com sede à Rua Santos Dumont, 1406, CEP 87.300-480, na
cidade de Campo Mourão, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº
07.299.558/0001-69.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 335/2015.
OBJETO: Aquisição de toner e cartuchos de tinta para impressoras, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
8.448,00 (Oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 376/2016 - 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 NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Fermino Corazza, 328, Centro, CEP 86975-000, telefone (44) 3233-6643/32336561, na cidade de Mandaguari, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº
07.875.159/0001-07.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 335/2015.
OBJETO: Aquisição de toner e cartuchos de tinta para impressoras, para a Se-
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cretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
7.092,00 (Sete mil e noventa e dois reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 383/2016 - 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 GALERIA DOS ESPORTES – EIRELI - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Vitória, 338, Vila Esperança,
CEP 87020-320, telefone (44) 3267-1738, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.159.962/0001-86.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 278/2015.
OBJETO: Aquisição de uniformes a serem utilizados pelos setores de vigilância
sanitária/epidemiológica e campanhas educativas de vacinação.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
12.594,10 (Doze mil quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/09/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 385/2016 - 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 VALDEMIR BARELLA, pessoa jurídica de
direito privado, com sede à Rua Marechal Candido Rondon, 531, Vila Santo Antônio, CEP 87030-260, telefone (44) 3228-0123, na cidade de Maringá, Estado
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.753.325/0001-97.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 206/2015.
OBJETO: Aquisição de cortinas, painel de tecidos, black-outs e persianas para
as Escolas, CMEIs e SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
23.092,37 (Vinte e três mil noventa e dois reais trinta e sete centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 386/2016 - 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 JOSÉ EDGAR DE ARAÚJO 03752117990,
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. São Paulo, 453, sala 01, Zona
02, CEP 87200-424, telefone (44) 9968-9941, na cidade de Cianorte, Estado do
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.443.365/0001-70.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 206/2015.
OBJETO: Aquisição de cortinas, painel de tecidos, black-outs e persianas para
as Escolas, CMEIs e SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
56.911,59 (Cinquenta e seis mil novecentos e onze reais cinquenta e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/08/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PARTES:

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 387/2016 - LCT-PMC
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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 VIAÇÃO CIANORTE LTDA - EPP, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Allan Kardec, 298, Zona 1,
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3629-1244, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 75.378.216/0001-94.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Inexigibilidade nº 43/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento
de passe de estudante para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
11.000,00 (onze mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 388/2016 - 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 M F ANDRIAN & CIA LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Avenida América 5280, na cidade de Cianorte, telefone (44) 9968-6006 inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.008.701/000116.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 214/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de marmitex, coffe-break,
lanches e refrigerantes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
3.780,00 (Três mil setecentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22/07/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 395/2016 - 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 FARMÁCIA VIVA VIDA LTDA - ME, com
sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Av. Souza Naves 328, CEP
87.200-000, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 04.942.711/0001-36.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dispensa nº 14/2016.
OBJETO: Aquisição de pulseiras de citronela repelentes ao mosquito Aedes Aegypt, para distribuição às gestantes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
12.000,00 (doze mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 401/2016 - 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 ASSOCIAÇÃO CIANORTENSE DE ÁRBITROS, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Coloene, 315, Vila
Sete, CEP 87.208-138, telefone (44) 9957-7008, na cidade de Cianorte, estado
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.856.343/0001-64.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 50/2015.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para arbitragem das competições municipais realizadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
8.985,00 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/04/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 43/2016 - Processo 113/2016
O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a VIAÇÃO CIANORTE LTDA - EPP
para a prestação de serviços de fornecimento de passe de estudante para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil
reais), mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no
artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Março 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
007/2016, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 038/2016, concernente a
Aquisição de equipamentos permanentes para o Pronto Atendimento Municipal
(autoclave; cadeira de rodas; cr-digitalizador; eletrocardiógrafo; monitor multiparamétrico; móveis para escritório; entre outros).
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: J.C.F. MARANA ME como vencedora dos itens 03 e 10 no valor total de R$ 2.545,00 (Dois mil
quinhentos e quarenta e cinco reais); EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP como vencedora do item 04 no
valor total de R$ 7.850,00 (Sete mil oitocentos e cinquenta reais); CIRÚRGICA
SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP como vencedora dos
itens 05 e 16 no valor total de R$ 10.265,98 (Dez mil duzentos e sessenta e cinco
reais e noventa e oito centavos); DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP como vencedora do item 06 no valor total de R$ 267,00
(Duzentos e sessenta e sete reais); POLLO HOSPITALAR LTDA – ME como
vencedora do item 07 no valor total de R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais);
FUJIFILM DO BRASIL LTDA como vencedora do item 08 no valor total de R$
269.900,00 (Duzentos e sessenta e nove mil e novecentos reais); V.S. COSTA
& CIA LTDA – EPP como vencedora do item 09 no valor total de R$ 11.160,00
(Onze mil cento e sessenta reais); SALVI, LOPES & CIA. LTDA – ME como
vencedora do item 14 no valor total de R$ 899,95 (Oitocentos e noventa e cinco
reais e noventa e cinco centavos); JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA –
ME como vencedora do item 15 no valor total de R$ 37.500,00 (Trinta e sete
mil e quinhentos reais); ALVES E SARTOR LTDA - EPP como vencedora do
item 17 no valor total de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais); MUNIZ &
ROCHA LTDA – ME como vencedora do item 18 no valor total de R$ 2.482,00
(Dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais); e, CONKAST EQUIPAMENTOS
TECNOLÓGICOS LTDA – ME como vencedora do item 19 no valor total de
R$ 1.420,00 (Um mil quatrocentos e vinte reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Março 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
22/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 68/2016, concernente ao Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a prestação de serviços
de transporte aos atletas que representam o Município de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa P. M. INAGAKI
TRANSPORTES EIRELI - EPP como vencedora dos itens 01 e 02, no valor
total de R$ 35.810,00 (Trinta e cinco mil oitocentos e dez reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Março 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
27/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 73/2016, concernente ao Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestar serviços de ma-
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nutenção geral em hidráulica e elétrica na SMEC, Escolas, CMEI´s, Biblioteca
e NTM.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa M. S. INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS LTDA como vencedora dos itens 01 ao 30, no valor total de R$
136.609,90 (Cento e trinta e seis mil seiscentos e nove reais e noventa centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de Março de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
QUINTO TERMO ADITIVO
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2013 FIRMADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E
DEDETIZADORA CIANORTE HIG. E PRODUTOS SANEANTES LTDA ME,
ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 79/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito,
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n °
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
DEDETIZADORA CIANORTE HIG. E PRODUTOS SANEANTES LTDA
ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Parana 575, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.941.433/0001-53, neste ato
representada pela Sra. Silvana Ribeiro de Oliveira Santos, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 3979374-1 e do CPF nº 018.136.999-09, residente e domiciliado em Cianorte.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar a metragem de 6.719,96 m2
ao serviço de desinsetização e desratização referente a inclusão da Biblioteca
Pública, Central de Alimentos das Escolas e Cmeis, Casa da Memória e Centro
de Eventos Yoshito Mori, acrescentando ao contrato o valor de R$ 8.736,60
(oito mil e setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), totalizando R$
828.403,14 (oitocentos e vinte e oito mil e quatrocentos e três reais e quatorze
centavos), conforme tabela abaixo:
Item

Qtde

Qtde aditivada
124.416,46 m2

2

10
meses

Especificações
serviço de desinsetização e desratização de
124.416,46 m². A desratização será realizada
mensalmente. A desinsetização será
realizada em períodos trimestrais com
monitoramento e reaplicação mensal.
Conforme normas da resolução rdc n°
52/2009

Valor
Unitário
mensal

Valor Total

R$ 873,60

R$ 8.736,60

Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária:
0907123060013132 Fornecimento de alimentação escolar fonte 104 (2836)
09021236100102061 Manutenção das escolas munic (rec) 339039 fonte 103
(873)
09021236100102061 Manutenção das escolas munic (rec) 339039 fonte 104
(874)
09031236500112066 Manutenção dos CMEIs (rec Fundeb) 339039 fonte 103
(875)
09031236500112066 Manutenção dos CMEIs (rec Fundeb) 339039 fonte 104
(876)
09061339200152071 Atividades Culturais fonte 0 (2835)
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, 14 de março de 2016.
Silvana Ribeiro de Oliveira Santos
Claudemir Romero Bongiorno
Dedetizadora Cianorte Hig. E Prod. Saneantes Ltda Me
Prefeito
Contratada
Contratante
RESCISÃO CONTRATUAL
TERMO DE RESCISÃO AMIGÀVEL DO CONTRATO Nº 961/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E LETICIA FRANCIELI DE
OLIVEIRA AMORIM, ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2015.
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:
LETICIA FRANCIELI DE OLIVEIRA AMORIM, pessoa física, com inscrição
no CRM-PR sob nº 33946, residente em Maringá - PR, na Rua Jose do Patrocí-
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nio, 375, CEP 87015-190, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.825.701-4
SSP/PR e do CPF nº 076-961-989-47.
OBJETO: Contratação de médico clínico geral para atendimento nas Unidades
Básicas de Saúde do Município.
RESCISÃO: As partes signatárias, devidamente qualificadas, assinam e fazem
rescindir o Contrato, oriundo do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
36/2015, homologado na data de 08 de setembro de 2015. Considera-se encerrada a execução do referido contrato a partir de 23/02/2015, e mantém-se a vigência até 05/03/2016 para possibilitar a liquidação de eventuais pagamentos
pendentes.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de março de 2016.
Leticia Francieli De Oliveira Amorim
Claudemir Romero Bongiorno
Contratada			Prefeito
				
Contratante

Órgão Oficial

do Município de Cianorte
www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Editado por
Assessoria de Comunicação Social
E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br
Telefone: 44 3619-6244
Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil
Prefeitura do Município de Cianorte

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

