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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 194/2016

Prorrogação de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 30 de Setembro 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 aquisição de mate-
riais de limpeza e materiais de proteção individual para Secretarias e Órgãos da 
Administração Municipal.
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 16 de Setembro de 2016.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1082/2016-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 SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 72/2016.
OBJETO: Aquisição de peças, óleos lubrificantes e contratação de serviços para 
a manutenção dos tratores agrícolas, pá carregadeira, motoniveladora, retroesca-
vadeira, mini carregadeira, trator agrícola, caçamba basculante e coletor de lixo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
79.923,88 (setenta e nove mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e oito 

centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 15 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1038/2016 - 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 AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA MENE-
SES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Ama-
zonas, 1663, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, telefone (44) 3631-9330, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.333.487/0001-88. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 245/2016.
OBJETO: Aquisição de materiais e prestação de serviços de elétrica a serem 
aplicados nos veículos da SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
6.134,71 (seis mil cento e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1039/2016 - 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 CAMPOS & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Av. Tancredo Neves, 224, sala A, Centro, CEP 
86900-000, telefone (43) 3432-6257, na cidade de Jandaia do Sul, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.915.514/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 249/2016.
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OBJETO: Aquisição de material de expediente e de escritório.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 121,50 
(Cento e vinte e um reais e cinquenta centavos).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 05 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1047/2016 - 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 ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Pioneiro 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 por Pre-
gão Presencial nº 61/2016.
OBJETO: Aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita às famílias as-
sistidas pela Política de Assistência Social. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016.
Paço Municipal Wils
on Ferreira Varella, em 06 de setembro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1049/2016 - 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 PROTOTIPU’S PAINÉIS LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida América, 2173, CEP 87.200-
017, telefone (44) 9968-5001, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 10.890.187/0001-08. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 241/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de confecção de banner, faixa em lona e ade-
sivos para as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, envelopamento de 
automóveis e aquisição de estruturas em metalon, totens para calçadas (COM 
RESERVA DE COTA). 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
71.090,00 (Setenta e um mil e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2016.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1051/2016 - 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 AURIDETE DE OLIVEIRA 53960459904, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Cristóvão Colombo, 77, zona 
01, CEP 87200-236, telefone (44) 9704-2129, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.599.830/0001-80. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 281/2016.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus e prestação de servi-
ço de alinhamento, balanceamento e conserto de pneus dos veículos da frota da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.745,00 (Oito mil setecentos e quarenta e cinco reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1054/2016 - 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 A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Luiz Carlos Zani 4095 A, 
Parque Industrial V, CEP 86.200-000, telefone (43) 3258-1806, na cidade de 
Ibiporã, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.499.940/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 260/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para 
a SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 108,00 
(cento e oito reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1055/2016 - 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 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME, com 
sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, à Rua Pioneiro Paschoal Lou-
renceti 259, Fundos, Parque Industrial II, CEP 87.065-210, telefone (44) 3266-
1022, inscrita no CNPJ sob nº 10.771.770/0001-91. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 260/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para 
a SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 146,00 
(cento e quarenta e seis reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1058/2016 - 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 A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida América, 1572, Conjun-
to Portal da América, CEP 87.205-100, telefone (44) 3629-1187, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.643.905/0001-54. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 260/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para 
a SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 12 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1061/2016 - 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 CLÍNICA MEDICA VIANNA S/S LTDA, 
com sede em Cianorte, Estado do Paraná, na Rua Guararapes 506, Sala 02 e 03, 
CEP 87200-147, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 24.520.823/0001-06. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Ine-
xigibilidade nº 77/2016.
OBJETO: Contratação da Clinica Médica Vianna S/S LTDA, credenciado no 
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chamamento publico 01/2013 para prestação de serviços na área da saúde aos 
pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de setembro de 2016.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 77/2016 - Proc. 455/2016

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa CLÍNICA MEDICA 
VIANNA S/S LTDA, para prestação de serviços na área da saúde aos pacientes 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, credenciado no chamamento 
publico 01/2013, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com funda-
mento no artigo 25, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

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 
299/2016, modalidade Pregão Presencial, Processo 425/2016, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de Empresa de Transportes, para 
transportar os atletas que representam o Município de Cianorte, em competições 
regionais, estaduais e nacionais. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: FRONCHETTI 
TRANSPORTE EIRELI - ME como vencedora dos itens 01 e 04 no valor total 
de R$ 52.950,00 (cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta reais); e, NUNES 
& SOUZA LTDA ME  como vencedora dos itens 02 e 03 no valor total de R$ 
100.850,00 (Cem mil oitocentos e cinquenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 06 de setembro de 2016.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
 

QUARTO TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2013 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CIALAB CIA DE LA-
BORATORIOS DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS S/S LTDA ME, 
ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 103/2013.
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:
CIALAB CIA DE LABORATORIOS DE PATOLOGIA E ANALISES CLINI-
CAS S/S LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 72.487.242/0001-62, com sede 
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Rua da Constituição, 398, CEP 
87.200-000, telefone (44) 3631-1862/ (44) 3631-2007 e (44) 9996-5961, neste 
ato representado por Thais Luciana Barbosa Paroschi Correa, portadora da Cé-
dula de Identidade RG nº 4930760-8 e do CPF nº 893.915.199-20.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto, incluir no contrato, cláusula de anti-
fraude e anticorrupção, conforme abaixo:
Os licitantes, o contratado, seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, devem observar e fazer observar, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indireta-
mente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em ins-
peções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir material-
mente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 
inspeção.
I. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, PR organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá san-
ção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, inde-
finidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empre-
sa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de 
um contrato financiado pelo organismo.
II. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o 
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financei-
ro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o 
local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacio-
nados à licitação e à execução do contrato.
Cláusula Segunda:
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, 14 de setembro de 2016. 

Thais Luciana Barbosa Paroschi Correa Claudemir Romero Bongiorno
 CIALAB S/S LTDA ME                   PREFEITO
           Contratada                                        Contratante

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 61/2016 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 032/2016, homologado 
em 21/03/2016. 
Valor Homologado: R$ 125.899,20 (Cento e vinte e cinco mil oitocentos e 
noventa e nove reais e vinte centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
execução de serviços de reparos em edificações públicas. 
Empresa: DEMOTAY SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Medida Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 1.000 M2 mão de obra para reparos em cobertura em geral 7,90 7.900,00 

2 300 M2 
retirada de matéria existente na estrutura tipo: tinta esmalte( serviço 

devera ser executado em plataforma móvel c/ altura variada de 10 à 17 
mts) 

15,50 4.650,00 

3 300 M2 
aplicação de tinta epóxi  em estrutura metálica em variadas cores( serviço 
devera ser executado em plataforma móvel  c/ altura variada de 10 à 17 

mts) 
22,50 6.750,00 

4 200 M2 mão de obra para reparos em forro de madeira e pvc. 6,00 1.200,00 
5 700 M2 mão de obra para reparos e/ou assentamento de pisos cerâmicos e azulejos 8,50 5.950,00 

6 600 M2 mão de obra para reparos e manutenção em muros e paredes simples em 
alvenaria 16,90 10.140,00 

7 410 M2 mão de obra para demolição manual de muros e paredes simples em 
alvenaria 11,60 4.756,00 

8 40 M2 
aplicação de pintura em forma de escrita em tinta epóxi na estrutura 
existente ( serviço devera ser executado em plataforma móvel c/altura 

variada de 10 à 17 mts) 
55,50 2.220,00 

9 46 M2 aplicação de massa plástica sendo lixada e dada primeira demão c/ fundo 
preparador. 67,70 3.114,20 

10 300 M2 aplicação de tinta a base d água em estrutura em alvenaria ( o serviço 
devera ser executado em plataforma fixa c/altura maxima  de 19 mts) 10,90 3.270,00 

12 1.000 M2 mão de obra para demolição manual de pisos e calçamentos em concreto. 4,50 4.500,00 

13 2.000 M2 mão de obra para demolição manual  de calçamento em blocos de concreto 
tipo sextavado 5,10 10.200,00 

14 46 M2 confecção de estrutura em formato de linha fundida em fibra de vidro na 
estrutura cônica em alvenaria existente no local 81,50 3.749,00 

15 1.000 ML lineares de mão de obra para retirada e/ou assentamento de blocos de meio 
fio pré fabricado 8,50 8.500,00 

16 2.500 M2 mão de obra para reforma e/ou manutenção de calçamentos, contrapisos e 
rampas de acessibilidade em concreto 9,00 22.500,00 

17 3.000 M2 mão de obra para reparos e/ou assentamento de pisos ecológicos em 
concreto tipo paver e sextavados. 6,90 20.700,00 

18 200 M2 mão de obra para retirada e/ou instalação de esquadrias, portão e gradil. 29,00 5.800,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 62/2016 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 032/2016, homologado 
em 21/03/2016. 
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Valor Homologado: R$ 26.660,00 (Vinte e seis mil seiscentos e sessenta 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
execução de serviços de reparos em edificações públicas. 
Empresa: JOSÉ CARLOS RONDONI - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Medida Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

11 1.200 M2 mão de obra para chapisco e reboco em muros e paredes.   5,75  6.900,00 
19 200 ML mão de obra para escavação manual de valas.   7,00  1.400,00 

20 200 Un. mão de obra para retirada e/ou instalação de bancos, mesas, 
lixeiras ou outro mobiliário urbano.   62,00  12.400,00 

21 100 Un. mão de obra para substituição de pias, cubas, vaso sanitários e 
mictórios    51,00  5.100,00 

22 4 Un. instalações de proteção tipo gradil em base de alvenaria p/ 
proteção dos projetores.   215,00  860,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 21 de março de 2016. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 224/2016 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 178/2016, homologado 
em 07/07/2016. 
Valor Homologado: R$ 15.400,00 (Quinze mil e quatrocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Mudas de flores para a 
manutenção e conservação de praças e Jardins.  
Empresa: HEIDEMANN & SILVA LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

10 20 Mudas de palmeiras azul, mínimo 2 mts de altura  NATURA GARDEN 770,00 15.400,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de julho de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

 MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 364/2016 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 299/2016, homologado 
em 06/09/2016. 
Valor Homologado: R$ 100.850,00 (Cem mil oitocentos e cinquenta 
reais).  
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de Empresa de 
Transportes, para transportar os atletas que representam o Município de 
Cianorte, em competições regionais, estaduais e nacionais.   
Empresa: NUNES & SOUZA LTDA ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 
Valor 

Total R$ 

2 15.000 UN 

prestação de serviços de transporte de passageiros por quilometro, 
com veículo do tipo micro ônibus , com no mínimo de 24 lugares, 

poltronas reclináveis e ar condicionado. 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. 

3,75 56.250,00 

3 10.000 UN 

prestação de serviços de transporte de passageiros por quilometro, 
com veículo do tipo ônibus convencional, com no mínimo de 46 
lugares, poltronas reclináveis 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. 

4,46 44.600,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de Setembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2016 – PMC
O Município de Cianorte torna público que fará realizar, às 09:30 horas do dia 06 
de outubro de 2016, na sala de reuniões da Divisão de Licitações, Centro Cívico 
nº 100 em Cianorte, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS para Contratação 
de empresa para execução de obra de recapeamento asfático na Avenida Minas 
Gerais, Rua Ouro Verde, Rua Aracaju, Rua Niterói e Largo Concórdia, sob regi-
me de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial 
do Município de Cianorte

E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br 
Telefone: 44 3619-6244

Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil

Editado por

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, aden-
dos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário co-
mercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@cianorte.pr.gov.br. Informa-
ções adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados 
à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 
44-3619-6200.
Cianorte, 16 de setembro de 2016.

Gustavo Garcia –
Chefe da Divisão de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2016 – CMC

PARTES: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ sob o nº. 
75.783.688/0001-22, com sede na Avenida Santa Catarina, 621, em Cianorte - 
PR, e a empresa VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA-ME, inscrita 
no CNPJ sob nº 09.943.728/0001-21, com sede na Rua Pioneiro Mitsuzuchi 
Tokuda, 244, Jardim Dourados, em Maringá, PR.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por DIS-
PENSA Nº 030/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção corretiva do software e equi-
pamentos de controle e gerenciamento de microfones e cronômetro digital do 
Plenário da Câmara Municipal de Cianorte. 
VALOR: O Presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.001. 01.031.0001.2001  Manutenção dos Serviços da Câmara de Vere-
adores Fonte
3.3.90.39.08.00 Manutenção de Software  1001
PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 12/10/2016.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 12 de setem-
bro de 2016.

Câmara de Vereadores


