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Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital – Chamamento Público 005/2022
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento 
a quem interessar possa, que de ordem do Exmo. Sr. Marco Antonio Franzato, 
e de acordo com a legislação em vigor, receberá, a partir da publicação do 
edital e pelo período de 12 (doze) meses conseguintes, documentação para 
credenciamento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de avaliações 
e intervenções psicopedagógicas, psicomotoras e neuropsicopedagógicas. 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 à Secretaria Municipal de Educação pelo 
telefone (44) 3619-6310 ou e-mail compras.educacao@cianorte.pr.gov.br. Paço 
Municipal Wilson Ferreira Varella, em 09 de Agosto de 2022.

José Maria de Souza
Secretário Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 132/2022

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 kits de 
robótica com materiais pedagógicos impressos para estudantes e professores 
e kits tecnológicos e prestação de serviços de formação inicial, assessoria 
técnica presencial, plataforma digital e kits para treinamento e formação das 
equipes. Credenciamento até as 8h30min do dia 24 de agosto de 2022 através 
do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9h do 
dia 24 de agosto de 2022; início da sessão às 9h do dia 24 de agosto de 2022; 
oferecimento de lances a partir das 9h30min do dia 24 de agosto 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 Agosto de 2022.

José Maria de Souza
Secretário Municipal de Administração 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 134/2022

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 materiais elétricos para as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cianorte. 
Credenciamento até as 8h30min do dia 26 de agosto de 2022 através do site 
www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 9h do dia 
26 de agosto de 2022; início da sessão às 9h do dia 26 de agosto de 2022; 
oferecimento de lances a partir das 10h do dia 26 de agosto 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 09 de Agosto de 2022.

José Maria de Souza
Secretário Municipal de Administração 
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