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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nomeado pela Portaria nº
44/2015, de 14 de maio de 2015, no uso de suas atribuições legais, publica o
resultado do julgamento da fase de proposta de preço, concernente ao Edital de
Licitação nº 4/2016, modalidade Tomada de Preços, referente ao objeto: Contratação de empresa para construção de campo de futebol, vestiário e infraestrutura
como parte do processo de revitalização do Complexo Esportivo João Bola.
Segue abaixo, resultado da fase de proposta de preço das empresas participantes
do certame:

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 03 de maio de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Desse modo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação,
conforme Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal 8.666/1993, para apresentar recurso contra a decisão da comissão.
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de Maio de 2016.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 132/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de veículos
para Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 23
de Maio de 2016 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas
até as 09:00 horas do dia 23 de Maio de 2016; a abertura da sessão pública às
10:00 horas do dia 23 de Maio de 2016. 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 04 de maio de 2016.

Marcos Alberto Valério
Presidente da Comissão

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 128/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para
contratação de empresa para prestação de serviços de Buffet para a Secretaria
de Bem Estar Social. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 20 de Maio de
2016 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 09:00
horas do dia 20 de Maio de 2016; a abertura da sessão pública às 10:00 horas
do dia 20 de Maio de 2016. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 085/2016
Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do
dia 23 de Maio 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 locação de sanitários químicos para serem utilizados em diversos eventos
culturais previstos no calendário da Divisão de Cultura durante o ano de 2016.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão

Razão Social

Valor da proposta:

BACKES E FUKITA LTDA ME

368.797,98

CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

364.973,98
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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 03 de Maio de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 126/2016
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 20 de Maio 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: Contratação de empresa para estruturação de rede
de dados nas Escolas Municipais, Postos de Saúde e demais Secretarias do Município de Cianorte.
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 03 de Maio de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 127/2016
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 10:30 horas do
dia 20 de Maio 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 camisas para o Conselho Tutelar.
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 03 de Maio de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 129/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do
dia 20 de Maio 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 serviços de Buffet para
fornecimento de coffee break para as ações do Planto de Atendimento Social SINASE.
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 03 de Maio de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 130/2016
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas do
dia 20 de Maio 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 reparos em edificações públicas, como estádio,
ginásios, quadras, praças esportivas e demais locais.
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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 03 de Maio de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 131/2016
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 10:30 horas do
dia 23 de Maio 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, áudio e telão
para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer.
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 03 de Maio de 2016.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 548/2016 - 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 BELUCO METALURGICA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 1451, CEP 87.200000, telefone (44) 3631-5225, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 07.041.889/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão
Presencial nº 62/2016.
OBJETO: Aquisição de material e contratação de empresa para prestação de
serviços metalúrgicos para Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
150.614,80 (Cento e cinquenta mil seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Maio de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Câmara de Vereadores
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
CÂMARA
MUNICIPAL DE CIANORTE
DA ATA Nº 001/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS –CMC
EXTRATOEXTRATO
DA ATA
Nº 001/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS –CMC
A Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento adA Câmara Municipal de Cianorte torna público o procedimento administrativo denominado Registro de
ministrativo
denominado Registro de Preços realizado por esta instituição mePreços realizado por esta instituição mediante Pregão Presencial sob o nº 003/2016, homologado em
diante Pregão Presencial sob o nº 003/2016, homologado em 02/05/2016.
02/05/2016.
Valor
Homologado:
R$ 11.850,00
mil,eoitocentos
e cinqüenta reais).
Valor
Homologado:
R$ 11.850,00
(onze mil,(onze
oitocentos
cinqüenta reais).
Objeto:Registro
Registro
de Preços
eventual
aquisição
de combustível
(etanol)dee
Objeto:
de Preços
para para
eventual
aquisição
de combustível
(etanol) e serviços
lavagem
veículos
oficiais
Câmara oficiais
Municipalda
de Câmara
Cianorte. Municipal de Cianorte.
serviçosdede
lavagem
de da
veículos
Empresa:
C.D.
AUTOAUTO
POSTO LTDA
–EPP.
Empresa:
C.D.
POSTO
LTDA –EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 31/12/2016.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Especificações

Valor Unitário registrado

Valor Total registrado

01

4.000

Litros de Etanol
(Álcool Hidratado)

R$ 2,70

R$ 10.800,00

R$ 35,00

R$ 1.050,00

02

30

Serviços de Lavagem de Veículos
(interno e externo)

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 04 de Maio
de 2016.

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 04 de Maio de 2016.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0768

Pág. 3

Quinta-feira, 05 de Maio de 2016

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2015

PARTES:
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº.
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, Centro, em Cianorte - PR, e a empresa
C.D. AUTO POSTO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.199.321/000143, com sede na Avenida Maranhão, 91, em Cianorte – PR,
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão Presencial sob o nº 003/2016.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de combustível
(etanol) e serviços de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de
Cianorte.
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinqüenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.01.00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.39.19.00
Manutenção e Conservação de Veículos
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 31/12/2016
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 04 de maio
de 2016.
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