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Gabinete do Prefeito
MUNICIPIO DE CIANORTE

Estado do Paraná

DECRETO Nº 100, DE 8 DE ABRIL DE 2022

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
5.332, de 17 de dezembro de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
que lhe foram conferidas por Lei,

   D         E         C         R         E         T         A  

Art. 1º.   Fica   aberto   um   crédito   Adicional   Suplementar,   no   valor   de   R$ 55.501,00 

(cinqüenta e   cinco
orçamento vigente.

mil quinhentos e   um   reais),   para   reforço   das   seguintes dotações do

Suplementação

06.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Administração
06.002.00.000.0000.0.000. Divisão de Material
06.002.04.122.0004.2.036. Conservação e Limpeza das Dependências da Prefeitura

193 - 3.3.90.30.00.00 01000 Material De Consumo 5.000,00

11.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Esportes e Lazer
11.002.00.000.0000.0.000. Divisão de Esportes e Lazer
11.002.27.812.0017.2.088. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de Esportes

640 - 3.3.90.39.00.00 01000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 30.501,00

14.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Meio Ambiente
14.003.00.000.0000.0.000. Divisão de Educação Ambiental
14.003.18.541.0020.2.118. Manutenção da Divisão de Educação Ambiental

834 - 3.3.90.32.00.00 01000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 20.000,00

Total Suplementação: 55.501,00

Art.  2º.   O crédito  aberto  no  artigo  anterior  tem como suporte  financeiro  os  recursos
provenientes da anulação parcial, em igual importância,  na forma do disposto pelo artigo 43, § 1º, III da lei
4.320, de 17 de março de 1964, das seguintes dotações do orçamento vigente:

Redução

06.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Administração
06.003.00.000.0000.0.000. Divisão de Recursos Humanos
06.003.04.122.0004.2.037. Manutenção da Divisão de Recursos Humanos

201 - 3.3.90.36.00.00 01000 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

11.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Esportes e Lazer
11.002.00.000.0000.0.000. Divisão de Esportes e Lazer
11.002.27.812.0017.2.088. Manutenção e Conservação de Ginásios e Quadras de Esportes

639 - 3.3.90.30.00.00 01000 Material De Consumo 30.501,00

14.000.00.000.0000.0.000. Secretaria de Meio Ambiente
14.002.00.000.0000.0.000. Divisão de Meio Ambiente

14.002.18.541.0020.2.117. Manutenção da Divisão de Meio 

Ambiente 825 - 3.3.90.30.00.00 01000 Material De Consumo 20.000,00

Total Redução: 55.501,00

MUNICIPIO DE CIANORTE

Estado do Paraná

Art. 3º.   Este Decreto entra  em  vigor  na  data  de  sua   publicação,   revogadas as

disposições em contrário.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em  08 de Abril de 2022.

MARCO ANTONIO FRANZATO

PREFEITO

Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100 - CEP 87200-127 - Cianorte - PR
Fone/Fax: (44) 3619-6200 - (44) 3619-6300

www.cianorte.pr.gov.br

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 55/2022
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 
equipamentos de informática e odonto/médico/hospitalares para Atenção Básica 
referente resolução 931/2021. Credenciamento até as 13h30min do dia 02 de 
maio de 2022 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das 
propostas até as 14h do dia 02 de maio de 2022; início da sessão às 14h do dia 
02 de maio l de 2022; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 02 
de maio de 2022. 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 http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e 
pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: (44) 3619-
6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 08 de abril de 2022.

Kelly Karolyne Ickert
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 56/2022

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: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço de cronometragem eletrônica 
para provas de corrida de rua para os eventos esportivos da Secretaria de 
Esportes e Lazer. Credenciamento até as 8h30min do dia 02 de maio de 2022 
através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 
9h do dia 02 de maio de 2022; início da sessão às 9h do dia 02 de maio de 2022; 
oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 02 de maio de 2022. 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 http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/
portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: (44) 3619-6332 ou 
(44) 3619-6209. Cianorte, em 08 de abril de 2022.

Kelly Karolyne Ickert
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 57/2022

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
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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: Contratação de 
empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção de 
equipamentos (roçadeiras, motoserras, sopradores, entre outros) da Secretaria 
de Serviços Públicos. Credenciamento até as 8h30min do dia 03 de maio de 
2022 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 9h do dia 03 de maio de 2022; início da sessão às 9h do dia 03 de maio de 
2022; oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 03 de maio de 2022. 
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 http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/
portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: (44) 3619-6332 ou 
(44) 3619-6209. Cianorte, em 08 de abril de 2022.

Kelly Karolyne Ickert
Chefe da Divisão de Licitações

Secretaria da Fazenda
Div. de Fiscalização



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE 
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2271 | Segunda-feira, 11 de abril  de 2022                                                                                          | Pág. 3



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE 
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2271 | Segunda-feira, 11 de abril  de 2022                                                                                          | Pág. 4

Secretaria de Desenvolvimerto Urbano
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ART. 75, INCISO II E §3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

O MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº76.309.806/0001-28 com sede n. Centro Cívico, nº 100, zona 01, na cidade de 
Cianorte/PR, CEP 87200-127, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
o Sr. Marco Antônio Franzato, nos termos do art. 75, inciso II combinado 
com o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público 
que tem interesse em realizar a Aquisição de Software de Engenharia 
para Dimensionamento e Detalhamento de Estruturas Metálicas em 
Conformidade com as Normas ABNT, na forma descritiva e requisitos 
constantes em anexo I. Considerando o exposto e a intenção de realização de 
dispensa de licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a 
Prefeitura TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas 
adicionais de eventuais interessados pelo prazo de 03 (três) dias úteis a contar 
dessa publicação. A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada 
para o e-mail: eng.fabricio@cianorte.pr.gov.br. Cianorte-PR, 11 de abril de 
2022. 

Marco Antônio Franzato
Prefeito Municipal. 

PUBLIQUE-SE
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345474
MUNICIPIO DE CIANORTE

Rua Barão do Rio Branco 100,
87200001 Cianorte PR
Tel: (44) 984626409 e-mail: eng.patrick@cianorte.pr.gov.br

Prezados Senhores,

É com satisfação que a MULTIPLUS, empresa há mais de 38 anos no mercado brasileiro, com mais de 36.000 usuários em todo o Brasil,
que oferece a mais moderna e completa linha de Softwares para Engenharia, Arquitetura e Construção, vem através desta, oferecer- lhes
os seguintes softwares:

1 Licença vitalícia do Metálicas MT32: Software Metálicas 3D versão 2022 (Licença Eletrônica) personalizado
nos seguintes módulos: núcleo básico, sapatas, blocos sobre estacas, placas de base, resistência ao fogo,
estruturas de madeira, multiprocessadores, gerador de pórticos, estruturas de alumínio, ligações I -
soldadas para perfis I, ligações II - parafusadas para perfis I, ligações III -soldadas para perfis I, ligações IV -
parafusadas para perfis I e ligações V - para perfis tubulares (inclui a prestação de serviço de suporte
técnico pelo período de 3 meses através do SIM - Suporte por Internet da MULTIPLUS)

, 24 horas,
todos os dias, para que o usuário possa aproveitar ao máximo o vasto conteúdo, na velocidade e disponibilidade de seus horários,
podendo rever as aulas várias vezes e aprimorar suas habilidades com o software adquirido.

CNPJ
IE

Agradecemos seu interesse por nossos softwares e aguardamos a aprovação desta proposta.

Atenciosamente,

Mike Oliveira

MULTIPLUS
www.multiplus.com

São Paulo, 4 de abril de 2022
Validade até 04/05/2022

Patrik Giraldeli

Proposta Técnico-Comercial

Qtde Software Valor à vista (R$)

R$ 9.886,00

Preços:
Os preços acima estão com desconto promocional e tem validade até 04/05/2022.

Condições de Pagamento:
O pagamento deverá ser feito em até 30 dias após a emissão do Pedido de Compra.
Será emitida Nota Fiscal de Serviço referente ao software acima, por se tratar de cessão de direito de utilização.

Curso:
O curso referente ao software acima está disponível de forma gratuita online no Portal do Usuário da MULTIPLUS

Prazo de Entrega:
10 dias úteis após o recebimento do Pedido de Compra.

Dados para Pagamento:
MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELIEPP

14.748.386/0001-29
ISENTO

Whatsapp +55 (11) 974188292

MULTIPLUS - Praça da República, 386 - 6º andar - CEP:01045-000 - São Paulo - SP- www.multiplus.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Carimbo CNPJ COTAÇÃO DE PREÇOS 

Empresa: BIM WORKS Consultoria e Serviços LTDA ME 

CNPJ: 26.114.023/0001-10 

Fone: (11) 4314-5880 

Endereço: Av. Ibirapuera, 2332 � Torre II conj. 111 

Cidade / Estado: São Paulo - SP 
 
Algum membro do quadro societário, ou parente de terceiro grau (tio / primo), possui outra empresa do 
mesmo ramo?  (    ) SIM    (  X ) NÃO 
Se sim, informe:  
Sócio(s):_____________________________________________________________________________ 
Empresa(s):__________________________________________________________________________ 
 
Objeto: Aquisição de software de engenharia para dimensionamento e detalhamento de estruturas 
metálicas em conformidade com as normas ABNT. 
 

Item Descrição Unid. Total (R$) 

1 

Licença vitalícia de software de engenharia, versão 
2022, para dimensionamento de elementos em 
estrutura metálica, incluindo gerador de pórticos, 
análise de ventos, dimensionamento de placas base, 
ligações soldadas e ligações parafusadas. 

R$           40.523,00 

 
Observações: 

 Eventuais atualizações e/ou correções feitas no programa, dentro da mesma versão, serão 
oferecidas sem custo. 

 

Pagamento 30 dias 
PROPOMOS OS ITENS EM QUESTÃO, NAS 
CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS INDICADAS 
NESTE FORMULÁRIO, COM AS QUAIS 
CONCORDAMOS. 
 
 
EM 5 de Abril de 2022 
 
 
 

 
_________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Proponente 

Prazo de Entrega 10 dias 

Validade da Proposta 60 dias 

Valor total (R$) 40.523,00 
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STABILE ENGENHARIA LTDA. R. Sta. Isabel, 663 - Fone/Fax (51) 3334 70 78 - Porto Alegre / RS - http://www.stabile.com.br 

Porto Alegre, 08 de abril de 2022. 

 

Prefeitura do Município de Cianorte 
CNPJ: 76.309.806/0001-28 
Eng. Patrick C. Giraldeli 
eng.patrick@cianorte.pr.gov.br 
Fone: +55 44 98462-6409 

Ref.: Proposta para licenciamento vitalício da versão de cada Software de Engenharia Estrutural. 

Prezados Senhores: 
Apresentamos nossa proposta relativa aos serviços de Fornecimento/Licenciamento de software para 
Engenharia Estrutural, desenvolvidos por nossa empresa, de acordo com as seguintes condições: 

 1. Licenciamento 
 Licenciamento para uso dos programas, mCalc3D versão 5.0, mCalcLIG versão 5.0, mCalcAC 
versão 5.0, mCalcPerfis versão 4.0, ST_Vento versão 2.0 e ST_Terças versão 2.0, para a 
utilização em projetos estruturais a serem desenvolvidos por V.Sas. 

 2. Suporte 
Esta proposta inclui o serviço de suporte técnico prestado por telefone, WhatsApp ou e-mail 
por um prazo de 12 (doze) meses após o licenciamento, para sanar dúvidas sobre a utilização 
do sistema oferecido. 

3. Assistência Técnica 
Eventuais atualizações e/ou correções feitas nos programas, dentro da mesma versão 
licenciada, serão oferecidas sem custo para V.Sa., quando lançarmos versões novas em cada 
programa, se tiver interesse em atualizar pagará pela atualização, caso não queira segue usando 
a versão que adquiriu. 

4. Treinamento 

Oferece-se um curso de treinamento (gravado) no uso dos programas. Os cursos têm a duração 
de ~10 horas-aula para os programas da família mCalc e ~12 horas-aula para o programa 
CadEM.  

5. Programas oferecidos 
mCalc3D 5.0 – Programa para Geração, Análise e Dimensionamento de estruturas 
tridimensionais; 
mCalcLIG 5.0 – Verificação e detalhamento de ligações parafusadas e soldadas e bases de 
pilares; 
mCalcAC 5.0 - Cálculo e Verificação e Detalhamento de estruturas mistas aço-concreto; 
mCalcPerfis 4.0 - Verificação de perfis de aço; 
ST_Vento 2.0 - Determinação da pressão dinâmica e coeficientes aerodinâmicos de Galpões 
e edifícios altos 
ST_Terças 2.0 – Cálculo e detalhamento de terças usando perfis U, Uenr e Zenr, com dimensões 
editáveis. 

6. Condições de fornecimento 
Os programas serão fornecidos via e-mail, licença digital fixa em um computador. 

 

 

 

 

 
 

STABILE ENGENHARIA LTDA. R. Sta. Isabel, 663 - Fone/Fax (51) 3334 70 78 - Porto Alegre / RS - http://www.stabile.com.br 

 

7. Custos dos serviços  
Programa mCalc3D 5.0 ................................................................................. R$ 5.700,00 
Programa mCalcLIG 5.0 (com integração ao mCalc3D) ................ R$ 4.300,00 
Programa ST_Vento 2.0 …............................................................................  R$    570,00 
Programa mCalcPerfis 4.0 .........................................................................  R$ 2.300,00 
Programa mCalcAC 5.0 ................................................................................. R$ 2.980,00 
Programa ST_Terças 5.0 ..............................................................................  R$ 2.250,00 
Total …................................................................................... R$ 18.100,00 

8. Condição de Pagamento 
Pagamento via transferência bancaria, até 30 dias após recebimento da licença digital. 

9. Prazo de Entrega 
Imediata, mediante envio de ordem de fornecimento. 

10. Validade da proposta  
90 dias. 

11. Casos não Previstos (treinamento, consultorias, visitas ou reuniões extras) 
Caso V.Sas. julguem necessários treinamentos extras, desenvolvimentos personalizados e 
exclusivos, consultorias em Engenharia Estrutural, visitas ou reuniões, propomos um custo 
com base em homens/hora, com valores unitários de:  
Engenheiro Consultor ............... R$ 350,00 / hora  
Engenheiro Assistente ............... R$ 200,00 / hora   
Nestes casos, todas as despesas com locomoção, estadia e alimentação correrão por conta de 
V.Sas. 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos, atenciosamente

STABILE ENGENHARIA LTDA.  
Andrei Rodrigues da Silva  
Dep. Comercial 
 
 

DADOS BANCÁRIOS 
Stabile Engenharia LTDA 
CNPJ: 03014941/0001-72 
 
001 Banco do Brasil 
Agência 3527-0 
Conta corrente 10009-9 
 
341 Banco Itaú  
Agência 1614 
Conta corrente 09038-7 
Chave Pix: 
financeiro@stabile.com.br 
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www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Diretoria 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
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