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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 183/17

 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.853/16, de 15 de dezembro 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$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais), para reforço da seguinte dotação do orça-
mento vigente:
15.03.1545200222.117. Conservação e Limpeza de Vias e Logradouros Públicos
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)................
.........................................................................................................R$130.000,00
 Total..............................................................................R$130.000,00
 Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recur-
sos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, conforme dis-
posto no Art.43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 
15.02.2678200212.114. Administração, Conservação e Reparos de Estradas e 
Vias Urbanas
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)...............
.........................................................................................................R$130.000,00
 Total ..............................................................................R$130.000,00
 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 14 de novembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 184/17
 Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 
4.853/16, de 15 de dezembro 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$ 
15.000,00 (quinze mil reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento 

vigente:
01.01.0103100012.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.3.90.33  Passagens e Despesas de Locomoção (Fonte 001).........R$15.000,00
  Total...............................................................................R$15.000,00
  Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto 
com os recursos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, 
conforme disposto no Art.43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 
01.01.0103100012.001. Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores
3.1.91.13  Obrigações Patronais (Fonte 001)....................................R$5.000,00
3.3.90.30  Material de Consumo  (Fonte 001)..................................R$10.000,00
  Total ..............................................................................R$15.000,00
 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 novembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 254/2017

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 9h do dia 04 
de Dezembro de 2017, 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 carimbos 
automáticos, carimbos de madeira, tinta para refil e refil.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de Novembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 292/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do dia 
04 de Dezembro de 2017, 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 uniformes 
para profissionais da Divisão de Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Centro 
de Atenção Psicossocial e Centro de Atenção Psicossocial Infantil.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de Novembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 021/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-
ito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do dia 
08 de Dezembro de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de extensão 
de rede em baixa tensão em vários trechos no Município de Cianorte. Valor 
Máximo: R$ 68.707,95 (sessenta e oito mil, setecentos e sete reais e noventa e 
cinco centavos). Prazo para execução: 6 (seis) meses. O Edital e seus respectivos 
modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço 
acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.
gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimen-
tos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 
3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 20 de Novembro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

   

Despacho 020/2017- LCT/PMC
Licitação nº 264/2017 – Pregão presencial – Contratação de serviços de 

varrição em ruas e avenidas do Município e no Distrito de Vidigal
Recurso da empresa AUERBACH & AUERBACH LTDA – ME.
Contrarrazões da empresa CAMPUSMORÃO CONSTRUÇÃO LTDA.
Conhecimento e improcedência do recurso com a manutenção da habilitação da 
empresa CAMPUSMORÃO CONSTRUÇÃO LTDA.
Parecer nº 1747/2017-PJ/CNE – pelo conhecimento e improcedência do recurso 
administrativo.
Considerando o disposto no artigo 3º, da Lei n.º 8.666/93, segundo o qual “A 
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da iso-
nomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vin-
culação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.”
Considerando o disposto na decisão do Pregoeiro, folhas 680 e 681 do processo 
licitatório 368/2017.
Considerando, que o Parecer Jurídico nº 1747/2017, é favoravelmente à decisão 
do Pregoeiro, opinando pelo conhecimento e improcedência do recurso.
DECIDO com fundamento na Lei nº 8.666/93, pelo CONHECIMENTO e 
IMPROCEDÊNCIA do recurso com a manutenção da habilitação da empresa 
CAMPUSMORÃO CONSTRUÇÃO LTDA.
Providências necessárias pela Divisão de Licitações.
Cianorte/PR, 14 de novembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito de Cianorte

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1336/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 

76.309.806/0001-28 e a empresa A.D.DAMINELLI – EIRELI - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, Rua General Andrade Neves, 1108, Jardim São Jor-
ge, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, CEP 87710-040, inscrita no CNPJ 
sob nº 10.749.758/0001-80.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 366/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.601,60 (Um mil seiscentos e um reais e sessenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1338/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Praça Emilio Marconato, 
1.000, Galpão OG22, Park Industrial, CEP 13.820-000, na cidade de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 67.729.178/0004-91.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 366/2016.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita na Rede de 
Atenção Básica de Saúde e na Assistência Farmacêutica aos pacientes.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
2.000,00 (Dois mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1344/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa GRAFICA E EDITORA FMR LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Paraná, 532, Centro, CEP 
87.200-000, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 05.200.834/0001-64.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 266/2017.
OBJETO: Contratação de serviços gráficos para impressão de alvará, ISSQN, 
IPTU e capas de carnês.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
5.440,00 (Cinco mil quatrocentos e quarenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1356/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  E. ANIBAL & CIA LTDA - ME, pessoa jurí-
dica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à 
Avenida Amazonas, 1472-A – Zona 3, CEP 87.209-062, telefone (44) 3631-
6224, inscrita no CNPJ sob nº 73.297.426/0001-22. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 260/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais para a distribuição gratuita do Programa Nas-
cer em Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
11.860,00 (Onze mil oitocentos e sessenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 1357/2017 - LCT-PMC
PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa  SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambu-
co 180, CEP 87.200-000, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 260/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais para a distribuição gratuita do Programa Nas-
cer em Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.047,00 (Sete mil e quarenta e sete reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de novembro de 2017.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1358/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernam-
buco, 180, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de Cianorte, 
estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 188/2017.
OBJETO: Aquisição de galões e caixas de água mineral para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 346,80 (Tre-
zentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1360/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa VIOTO, ROCHA & CIA LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Goiás, 234, CEP 87.200-151, 
telefone (44) 3629-1963, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 77.341.352/0001-35. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 41/2017.
OBJETO: Aquisição de material hidráulico e elétrico para manutenção em bens 
imóveis da Secretaria Municipal de saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.592,65 (Três mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centa-
vos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1362/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa G P RAMOS & FERREIRA S/S LTDA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Tiete, 424, Zona 3, CEP 
87.209-078, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 24.500.819/0001-86. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 274/2017.
OBJETO: Contratação dos serviços de empresa especializada em cronometra-
gem através de chip eletrônico e seus demais componentes, para corrida pedes-
tre a ser realizada no município de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
7.560,00 (Sete mil e quinhentos e sessenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1363/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Severino 
Augusto Pretto, 560, Santo Antão, CEP 95960-000, na cidade de Encantado, 
Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.782.733/0001-49.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 28.280,00 
(Vinte e oito mil duzentos e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de Novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1364/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia da 
Uva, 902, Roça Grande, na cidade de Colombo, Estado do Paraná, CEP 83.402-
000, inscrita no CNPJ sob nº 04.217.590/0001-60.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 33.500,00 
(Trinta e três mil e quinhentos reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1365/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodo-
via BR 480, 180, na cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, 
CEP 99740-000, inscrita no CNPJ sob nº 02.520.829/0001-40.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 50.860,00 
(Cinquenta mil oitocentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de Novembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1366/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Mitsugoro Tanaka, 145, CEP 
85.903-630, cidade de Toledo, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 
73.856.593/0001-66.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Eletrônico nº 152/2017.
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OBJETO: Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes 
atendidos pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 16.172,00 
(Dezesseis mil cento e setenta e dois reais).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1369/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MARCIO APARECIDO GIMENES – EIRELI 
- ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Benedito Pereira, 52, 
Residencial José Guimarães, CEP 87.210-126, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.225.783/0001-70.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 270/2017.
OBJETO: Aquisição de jogos de rádios e antenas com alta frequência para des-
ligamento e acionamento automático para poço artesiano e serviço de mão de 
obra mais montagens dos equipamentos no local.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 7.900,00 
(Sete mil e novecentos reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1371/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MB FERRARI MADEIRAS EIRELI - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Avenida Rio Branco, 958, CEP 87.209-018, inscrita no CNPJ sob nº 
00.976.181/0001-96.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 263/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para doação às famílias assisti-
das pelo Programa Teto Solidário e Programa Minha Casa Melhor.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 18.733,00 
(dezoito mil setecentos e trinta e três reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1372/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa DEPÓSITO JAPURÁ MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direi-
to privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, à Avenida Rio 
Branco, 614, Zona de Armazém, CEP 87.209-020, inscrita no CNPJ sob nº 
03.039.759/0001-76,.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 263/2017.
OBJETO: Aquisição de materiais de construção para doação às famílias assisti-
das pelo Programa Teto Solidário e Programa Minha Casa Melhor.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 16.000,00 
(Dezesseis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

 O Pregoeiro da Comissão de Licitação Permanente do Município de 
Cianorte, nomeado pela nº Portaria nº 53/2017, de 03 de maio de 2017, no uso 
de suas atribuições legais, resolve:

NOTIFICAR
 O representante legal da empresa abaixo relacionada, participante 
da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 264/2017, o qual tem por 
objeto a Contratação de serviços de varrição em ruas e avenidas do Município 
e no Distrito de Vidigal, para apresentação , relação com estrutura mínima de 
equipamentos / pessoal / ferramentas descritos no item 9.2 do presente edital, no 
prazo máximo de 05 dias úteis, a partir desta publicação.
CAMPUSMORÃO CONSTRUÇÃO LTDA
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de novembro de 2017.

Gilberto Yoshio Matuo
Pregoeiro

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 
267/2017, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 371/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares para 
as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto Atendimento Faustino 
Bongiorno.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: CIRURGICA SÃO 
JOSÉ LTDA como vencedora dos itens 1-13-14-29-34-61-80-122-123-124-
125-142-146-156-162-174-175-176-177-178-191-194-197—199-200-201-
222-223-225-226-227-228-247-248-249-253 no valor total de R$ 55.903,60 
(Cinquenta e cinco mil novecentos e três reais e sessenta centavos); A.D.DAMI-
NELLI – EIRELI - ME como vencedora dos itens 3-4-6-8-40-41-42-43-44-45-
69-73-78 no valor total de R$ 19.526,00 (Dezenove mil quinhentos e vinte e seis 
reais); K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME como 
vencedora dos itens 9-10-16-17-35-46-47-48-49-50-51-52-62-72-76-77-92-93-
94-97-112-113-114-115-116-117-118-119-120-140-141-143-157-158-159-165-
169-259-262 no valor total de R$ 225.089,10 (Duzentos e vinte e cinco mil 
oitenta e nove reais e dez centavos); SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA como vencedora dos itens 18-258-261 no valor total 
de R$ 11.463,00 (Onze mil quatrocentos e sessenta e três reais); CLASSMED 
- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP como vencedora dos itens 22-
64-70-71-103-128-137-138-139-166-237-243 no valor total de R$ 145.550,80 
(Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos); 
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP como vencedora dos 
itens 37-38-39-66-68-99-109-152-252-256-257 no valor total de R$ 22.875,50 
(Vinte e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); CIA-
MED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA como vencedora do 
item 53 no valor total de R$ 8.619,00 (Oito mil seiscentos e dezenove reais);
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA como vencedora 
dos itens 65-74-79-126-127-130-163-179-180-181-182-183-184-185-186-
187-188-192-193-195-196-198-204-205-206-224-229-230-231-232-233 no 
valor total de R$ 51.248,00 (Cinquenta e um mil duzentos e quarenta e oito 
reais); CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP 
como vencedora dos itens 67-90-91-104-105-110-131-132 no valor total de R$ 
69.890,34 (Sessenta e nove mil oitocentos e noventa reais e trinta e quatro cen-
tavos); ALVES E SARTOR LTDA - EPP como vencedora dos itens 95-100-
108-251 no valor total de R$ 18.100,50 (Dezoito mil cem reais e cinquenta 
centavos); PESENTI & PELAIS LTDA - EPP como vencedora do item 144 no 
valor total de R$ 17.900,00 (Dezessete mil e novecentos reais); e, NOROESTE 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP como vencedora dos itens 236-238-239-240-
241-242 no valor total de R$ 48.183,00 (Quarenta e oito mil cento e oitenta e 
três reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de novembro de 2017.

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 
266/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 370/2017, concernente a 
Contratação de serviços gráficos para impressão de alvará, ISSQN, IPTU e ca-
pas de carnês. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: GRAFICA E EDITO-
RA FMR LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 
5.440,00 (Cinco mil quatrocentos e quarenta reais); e, GRÁFICA E EDITORA 
BACON LTDA - EPP como vencedora dos itens 01-02-03 no valor total de R$ 
5.380,00 (Cinco mil trezentos e oitenta reais).
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de novembro de 2017.

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 
270/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 375/2017, concernente a 
Aquisição de jogos de rádios e antenas com alta frequência para desligamento 
e acionamento automático para poço artesiano e serviço de mão de obra mais 
montagens dos equipamentos no local. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa MARCIO APARE-
CIDO GIMENES – EIRELI - ME como vencedora dos itens 01-02 no valor total 
de R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.

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 
272/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 379/2017, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada para ar-
bitragem das competições municipais realizadas pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa G P RAMOS & 
FERREIRA S/S LTDA - ME como vencedora dos itens 01-02 no valor total de 
R$ 33.498,00 (Trinta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 16 de novembro de 2017.

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 
274/2017, modalidade Pregão Presencial, Processo 381/2017, concernente a 
Contratação dos serviços de empresa especializada em cronometragem através 
de chip eletrônico e seus demais componentes, para corrida pedestre a ser reali-
zada no município de Cianorte. 
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa G P RAMOS & 
FERREIRA S/S LTDA - ME como vencedora do item único no valor total de R$ 
7.560,00 (Sete mil e quinhentos e sessenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 17 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito

SEXTO TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2014 FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA POLIZEL – LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS DE CIANORTE LTDA - EPP, ORIUNDO DE INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2014.
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:
POLIZEL – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CIANORTE 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede á Avenida Goias, 250, 
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na, CEP 87.200-000, inscrita no CNPJ 
sob nº 09.050.589/0001-07, telefone (44) 3018-2305neste ato representado por 
José Roberto Polizel, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.211.749-4 e do 
CPF nº 023.230.329-09.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), passando o contrato a ter o valor total de R$ 1.140.000,00 

(um milhão e cento e quarenta mil reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 08031030200072051 – Assistência hospitalar e ambula-
torial 339039 fonte 303, 0, 2, 3496
Cláusula Terceira:
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, 17 de novembro de 2017.

José Roberto Polizel
POLIZEL – LAB. DE ANALISES CLINICAS DE CIANORTE

Contratada

Claudemir Romero Bongiorno
PREFEITO
Contratante

SEXTO TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 872/2016 FIRMADO ENTRE 
O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRAL CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE 
DISPENSA Nº 27/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede no Centro Cívico Edno Guimarães 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:
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede à Avenida Goiás, 96, Município de Cianorte, estado do Paraná, 
CEP 87200-1514, telefone (44) 3629-3441, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
75.216.135/0001-98, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. 
Luiz Carlos Peres de Almeida, CREA/PR 9152-D, portador da Cédula de Iden-
tidade nº 1.256.901 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 413.901.999-91, residente 
e domiciliado no Município de Cianorte/Paraná
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto acrescentar o valor de R$ 3.437,94 (três 
mil e quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)
Dotação orçamentária:
08.02.1030100071057 – Construção de UBS Residencial Atlântico IV 449051 
fonte 3303 e 3501
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, 16 de novembro de 2017.
        Luiz Carlos Peres de Almeida     Claudemir Romero Bongiorno
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Prefeito Municipal
 Contratada      Contratante

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 413/2017 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 267/2017, homologado 
em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 225.089,10 (Duzentos e vinte e cinco mil oitenta e 
nove reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 3.100 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 
1000ml. unidade. PROLINK 3,74 11.594,00 

10 1.850 UN álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, líquido, 
frasco com 100ml.  PROLINK 0,99 1.831,50 

16 50 UN 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

transparente, com bico e tampa, capacidade para 
125ml. unidade. 

J.PROLAB 1,45 72,50 

17 500 UN 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

transparente, com bico e tampa, capacidade para 
250ml. unidade. 

J.PROLAB 2,10 1.050,00 

35 250 UN 

bolsa plástica descartável de colostomia, fabricada 
em polietileno atóxico, isentos de substâncias 

alergênicas, em formato retangular medindo 22cm 
de comprimento, 14cm de largura e 0,010mm de 

espessura, com paredes sobrepostas e fechamento 
da parte superior e inferior por processo de 

termosselagem, provida de uma placa adesiva que 
circunda o orifício em seu terço superior medindo 

80x80mm e 100x90mm, constituída de papel 
antialérgico e protegido por papel parafinado, com 

furo de 63mm de diâmetro.  

MARKMED 0,74 185,00 

46 6 UN 

catéter intravenoso nº14, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra-afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades.  

SOLIDOR 34,00 204,00 

47 6 Cx. 

catéter intravenoso nº16, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra-afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 174,00 

48 51 Cx. 

catéter intravenoso nº18, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra-afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 1.479,00 



Órgão Oficial Nº 1141                    Terça-feira, 21 de novembro de 2017                                       Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

6

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 413/2017 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 267/2017, homologado 
em 14/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 225.089,10 (Duzentos e vinte e cinco mil oitenta e 
nove reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de Materiais Médicos 
Hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde e para Unidade de Pronto 
Atendimento Faustino Bongiorno. 
Empresa: K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 
ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

9 3.100 UN álcool etílico hidratado, 70 °gl, frasco contendo 
1000ml. unidade. PROLINK 3,74 11.594,00 

10 1.850 UN álcool etílico hidratado, teor alcoólico 70%, líquido, 
frasco com 100ml.  PROLINK 0,99 1.831,50 

16 50 UN 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

transparente, com bico e tampa, capacidade para 
125ml. unidade. 

J.PROLAB 1,45 72,50 

17 500 UN 
almotolia plástica em polietileno, na cor 

transparente, com bico e tampa, capacidade para 
250ml. unidade. 

J.PROLAB 2,10 1.050,00 

35 250 UN 

bolsa plástica descartável de colostomia, fabricada 
em polietileno atóxico, isentos de substâncias 

alergênicas, em formato retangular medindo 22cm 
de comprimento, 14cm de largura e 0,010mm de 

espessura, com paredes sobrepostas e fechamento 
da parte superior e inferior por processo de 

termosselagem, provida de uma placa adesiva que 
circunda o orifício em seu terço superior medindo 

80x80mm e 100x90mm, constituída de papel 
antialérgico e protegido por papel parafinado, com 

furo de 63mm de diâmetro.  

MARKMED 0,74 185,00 

46 6 UN 

catéter intravenoso nº14, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra-afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades.  

SOLIDOR 34,00 204,00 

47 6 Cx. 

catéter intravenoso nº16, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra-afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 174,00 

48 51 Cx. 

catéter intravenoso nº18, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra-afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 1.479,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

49 103 Cx. 

catéter intravenoso nº20, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 2.987,00 

50 103 Cx. 

catéter intravenoso nº22, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 29,00 2.987,00 

51 101 Cx. 

catéter intravenoso nº24, em teflon resistente, 
flexível biocompatível e radiopaco, cânula de aço 
inoxidável siliconizada, com bísel ultra afiado, 

tampa protetora para catéter, produto de uso único, 
estéril, atóxico e apirogênico, embalagem individual 

em papel grau cirúrgico e filme plástico 
transparente, com abertura asséptica, com data de 
validade e dados de identificação e procedência em 

embalagem individual. caixa com 50 unidades. 

SOLIDOR 35,00 3.535,00 

52 1.400 UN 

catéter tipo óculos, tamanho único, esterilizado por 
óxido de etileno, apirogênico, embalado com filme 
plástico e papel grau cirúrgico com abertura em 

pétala, com data de validade e dados de 
identificação e procedência em embalagem 

individual. unidade. 

BIOBASE 0,60 840,00 

62 1.500 UN 

coletor de urina, sistema fechado, tipo bolsa, com 
válvula anti-refluxo, capacidade da bolsa de 

drenagem 2000ml (volume aproximado), ponto de 
amostragem, local apropriado para o dreno de 
esvaziamento do coletor de urina, alça de alta 

resistência para fixar o coletor de urina. unidade. 

LABOR 2,29 3.435,00 

72 75 UN 

dispositivo para punção venosa periférica (scalp) 
nº23, descartável, estéril, atóxico, com agulha em 

aço inoxidável siliconizada, com bísel trifacetado, de 
afiação precisa, parede fina, asa para punção e 
fixação flexível, tubo de pvc, com 28 a 30cm, 

transparente, conector tipo luerlok com tampa tipo 
rosca, em obediência ao código de cores conforme 

calibre da agulha, embalagem individual que 
permita abertura asséptica, com data de validade, 

dados de identificação, procedência e tipo de 
esterilização. unidade. 

FARMATEX 0,18 13,50 

76 31.500 UN 

equipo macrogotas, estéril, atóxico e apirogênico 
com roldana e injetor lateral, indicado para infusão 

de soluções parenterais, ponta perfurante com 
tampa protetora, câmara flexível, gotejadora em 
macro gotas, tubo em pvc de 1,50m, pinça rolete 

para dosagem de volume com conector escalonado 
que permite encaixe em vários tipos de dispositivos 

de infusão. escalonamento com no mínimo 09 
graduações. unidade. 

DESCARPACK 0,68 21.420,00 

77 12.200 UN 

equipo para nutrição enteral, controle de fluxo e 
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente 

de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de 
alimentação, viabiliza o controle de fluxo de 

soluções, lanceta perfurante para conexão ao 
recipiente de solução, extensão em pvc azul (evita 
conexão acidental com acesso venoso), medindo 
1,20cm, controlador de fluxo (gotejamento) tipo 
pinça rolete, embalado com filme e papel grau 

cirúrgico, com abertura em pétalas, esterilizado por 
óxido de etileno, apirogênico. unidade. 

DESCARPACK 0,90 10.980,00 

92 1.600 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 2,5cm 
x 10m, confeccionado em não tecido microporoso no 
dorso, e a face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência e registro no m. s. 
unidade. 

CRAL 1,59 2.544,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

93 1.020 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 5,0cm 
x 10m, confeccionado em não tecido microporoso no 
dorso, e a face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência e registro no m. s. 
unidade. 

CRAL 3,00 3.060,00 

94 1.560 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 
16mm x 50m, embalagem individual com data de 

validade e dados de identificação.  unidade. 
POLITAPE 1,82 2.839,20 

97 12.200 UN 

frasco para nutrição enteral, com capacidade para 
300ml, transparente, graduado, atóxico, possui 
etiqueta adesiva para identificação completa do 

paciente, de uso único, embalado individualmente 
em saco plástico, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, nº do lote, registro no m. s., identificação 
do fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOBASE 0,67 8.174,00 

112 3.000 UN 

luva cirúrgica estéril 6,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par.  

MAXITEX 0,92 2.760,00 

113 3.500 Par 

luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 3.220,00 

114 3.200 Par 

luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.944,00 

115 3.100 Par 

luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.852,00 

116 1.050 Par 

luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 966,00 

117 1.020 Cx. 

luva para procedimento tamanho pp, descartável, 
não estéril, confeccionada em látex natural, textura 
uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente à tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 12.831,60 

118 2.350 Cx. 

luva de procedimento tamanho p, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 29.563,00 

119 1.860 Cx. 

luva de procedimento tamanho m, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 23.398,80 

120 700 Cx. 

luva de procedimento tamanho g, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 8.806,00 

140 380 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 52,00 19.760,00 

141 130 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 72,00 9.360,00 

143 100 UN 

papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo, 
fabricado com matérias primas de alta qualidade, 

ótima sensibilidade para impressão térmica e 
excelente fixação, aceita registro por cabeça térmica, 

sem contato com o papel, formato bobina, largura 
216mm, extensão da bobina 30m. unidade. 

TECNOPRINT 17,00 1.700,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

93 1.020 UN 

fita cirúrgica ou esparadrapo tipo micropore, 5,0cm 
x 10m, confeccionado em não tecido microporoso no 
dorso, e a face interna revestida com massa adesiva 

com boa aderência, hipoalergênico, enrolado em 
carretel, embalagem com data de validade, dados de 

identificação e procedência e registro no m. s. 
unidade. 

CRAL 3,00 3.060,00 

94 1.560 UN 
fita crepe hospitalar, adesiva, com dimensões de 
16mm x 50m, embalagem individual com data de 

validade e dados de identificação.  unidade. 
POLITAPE 1,82 2.839,20 

97 12.200 UN 

frasco para nutrição enteral, com capacidade para 
300ml, transparente, graduado, atóxico, possui 
etiqueta adesiva para identificação completa do 

paciente, de uso único, embalado individualmente 
em saco plástico, constando externamente os dados 
de identificação, procedência, data de fabricação e 
validade, nº do lote, registro no m. s., identificação 
do fabricante e farmacêutico responsável. unidade. 

BIOBASE 0,67 8.174,00 

112 3.000 UN 

luva cirúrgica estéril 6,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par.  

MAXITEX 0,92 2.760,00 

113 3.500 Par 

luva cirúrgica estéril 7,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 3.220,00 

114 3.200 Par 

luva cirúrgica estéril 7,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.944,00 

115 3.100 Par 

luva cirúrgica estéril 8,0, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 2.852,00 

116 1.050 Par 

luva cirúrgica estéril 8,5, lubrificadas com pó 
bioabsorvível, com formato anatômico, 

antiderrapante, texturizada, hipoalergênica, 
esterilizadas por raio gamma ou eto. par. 

MAXITEX 0,92 966,00 

117 1.020 Cx. 

luva para procedimento tamanho pp, descartável, 
não estéril, confeccionada em látex natural, textura 
uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente à tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 12.831,60 

118 2.350 Cx. 

luva de procedimento tamanho p, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 29.563,00 

119 1.860 Cx. 

luva de procedimento tamanho m, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 23.398,80 

120 700 Cx. 

luva de procedimento tamanho g, descartável, não 
estéril, confeccionada em látex natural, textura 

uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, 
boa elasticidade e resistente a tração, com punho, 

acondicionada em caixa com dados de identificação 
e procedência. caixa com 100 unidades. 

DESCARPACK 12,58 8.806,00 

140 380 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 15cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 52,00 19.760,00 

141 130 UN 
papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 20cm x 

100m, com data de validade e dados de identificação 
de procedência em embalagem individual. unidade. 

HOSPFLEX 72,00 9.360,00 

143 100 UN 

papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo, 
fabricado com matérias primas de alta qualidade, 

ótima sensibilidade para impressão térmica e 
excelente fixação, aceita registro por cabeça térmica, 

sem contato com o papel, formato bobina, largura 
216mm, extensão da bobina 30m. unidade. 

TECNOPRINT 17,00 1.700,00 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

157 45 UN 

reanimador pulmonar manual adulto tipo ambú, 
confeccionado em borracha polivinil, acoplamento 

externo para máscara de uso adulto segundo norma 
internacional, com diâmetro de 22mm, conector 
universal com diâmetro de 15mm para sonda 

endotraqueal, válvula de escape, balão de borracha 
auto inflável, após ser pressionado, conexão para 
alimentação de oxigênio, entrada para conexão de 
bolsa respiratória com válvula, máscara com bojo 
transparente, coxim anatômico, acondicionada em 

maleta transparente. unidade. 

FARMATEX 115,00 5.175,00 

158 40 UN 

reanimador pulmonar manual infantil tipo ambú, 
com balão auto inflável em silicone e válvula de 
admissão de ar com conexão para entrada de 
oxigênio, acompanha 01 máscara com bojo 

transparente e coxim em silicone tamanho infantil, 
válvula unidirecional com acoplamento externo para 

máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de 
controle com bolsa reservatório de oxigênio e 

extensão com conector. unidade. 

FARMATEX 115,00 4.600,00 

159 35 UN 

reanimador pulmonar manual neonatall tipo ambú, 
com balão auto inflável em silicone e válvula de 
admissão de ar com conexão para entrada de 
oxigênio, acompanha 01 máscara com bojo 

transparente e coxim em silicone tamanho infantil, 
válvula unidirecional com acoplamento externo para 

máscara, válvula de escape (pop-off), válvula de 
controle com bolsa reservatório de oxigênio e 

extensão com conector. unidade. 

FARMATEX 115,00 4.025,00 

165 49.000 UN seringa descartável com 5ml, sem agulha. unidade. SR 0,11 5.390,00 

169 10.000 UN 

seringa dosadora, com 10ml, tipo oral pack, não 
estéril, de uso único, na cor azul, com cilindro e 
anel de retenção graduado em ml, com números 

claros e legíveis, bico que impede o acoplamento de 
agulhas. unidade. 

ADVANTIVE 0,46 4.600,00 

259 310 UN 
touca descartável, com elástico, cor branca, não 

estéril, atóxica, 100% polipropileno, não inflamável. 
pacote com 100 unidades. 

DESCARPACK 5,30 1.643,00 

262 110 UN vaselina líquida, grau farmacêutico, frasco com no 
mínimo 1000ml. unidade. CINORD 19,00 2.090,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 423/2017 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 272/2017, homologado 
em 16/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 33.498,00 (Trinta e três mil quatrocentos e 
noventa e oito reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa 
especializada para arbitragem das competições municipais realizadas pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: G P RAMOS & FERREIRA S/S 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$ 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 120 UN 
arbitragem de jogos de futebol de salão, categoria adulto, para 

competições do município de Cianorte (sendo a equipe de arbitragem 
composta por 02 árbitros e 01 mesário). 

154,15 18.498,00 

2 250 UN 
arbitragem de jogos de futebol de salão categoria menor, do sub-7 ao 

sub-17, para competições do município de Cianorte (sendo a equipe de 
arbitragem composta por 02 árbitros e 01 mesário). 

60,00 15.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1164/2015 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 308/2015. 
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: 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Av. das Nações Unidas, 11711, Brooklin, na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, CEP 04578-000, telefone (11) 5111-1187, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.074.175/0001-38, neste ato representada 
por sua procuradora, a Sra. Débora Francisca de Souza, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 34.096.524-1 SSP/SP e do CPF nº 
284.725.768-33, residentes e domiciliados em São Paulo/SP. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e 
vigência em 12 meses, com término em 05/11/2018. 
Cláusula Segunda: 
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 1.270,00 (um mil e duzentos e 
setenta reais). 
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 3.810,00 (três mil e 
oitocentos e dez reais). 
Cláusula Terceira: 



Órgão Oficial Nº 1141                    Terça-feira, 21 de novembro de 2017                                       Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

7

 

 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 120 UN 
arbitragem de jogos de futebol de salão, categoria adulto, para 

competições do município de Cianorte (sendo a equipe de arbitragem 
composta por 02 árbitros e 01 mesário). 

154,15 18.498,00 

2 250 UN 
arbitragem de jogos de futebol de salão categoria menor, do sub-7 ao 

sub-17, para competições do município de Cianorte (sendo a equipe de 
arbitragem composta por 02 árbitros e 01 mesário). 

60,00 15.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 16 de Novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1164/2015 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ORIUNDO DA LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 308/2015. 
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: 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Av. das Nações Unidas, 11711, Brooklin, na cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, CEP 04578-000, telefone (11) 5111-1187, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.074.175/0001-38, neste ato representada 
por sua procuradora, a Sra. Débora Francisca de Souza, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 34.096.524-1 SSP/SP e do CPF nº 
284.725.768-33, residentes e domiciliados em São Paulo/SP. 
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar os prazos de execução e 
vigência em 12 meses, com término em 05/11/2018. 
Cláusula Segunda: 
2.1 Acrescenta-se ao contrato o valor de R$ 1.270,00 (um mil e duzentos e 
setenta reais). 
2.2 O contrato passa a ter valor acumulado de R$ 3.810,00 (três mil e 
oitocentos e dez reais). 
Cláusula Terceira:  

 

Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional 

Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de Despesa Fonte 

0201 4 122 3 2 2 Manutenção do gabinete do prefeito 339039 0 

Cláusula Quarta: 
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. 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 01 de novembro de 2017. 

 Débora Francisca de Souza Claudemir Romero Bongiorno 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Prefeito  
 Contratada Contratante 

 
 

 
 

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 
06/2017, modalidade Concorrência Pública, Processo 212/2017, concernente a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPE EM DI-
VERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR.
II – A adjudicação do objeto da licitação para: PAVITEC PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA EIRELI - EPP como vencedora do item único no valor total de R$ 
1.834.746,65 (Um milhão oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e quarenta 
e seis reais e sessenta e cinco centavos). 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de novembro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1375/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa PAVITEC PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 
EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Princesa Iza-
bel, 236, Centro, CEP 84.400-000, na cidade de Prudentópolis, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.330.640/0001-62. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Con-
corrência Pública nº 06/2017.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPE 
EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.834.746,65 (Um milhão oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e quarenta 
e seis reais e sessenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de novembro de 2017. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANA 

PORTARIA Nº 862/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013 
do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte,

Div. de Recursos Humanos

RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR, o nível do EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, abaixo 
relacionado, conforme a documentação de habilitação apresentada, a partir de 
01 de novembro de 2017.
NOME   PROCESSO   ADMISSÃO   NÍVEL
Maria A. de Agostinho da Silva 16751/2017     09/04/2012   Nível C, Classe 3
Art.2º - Esta Portaria 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 Novembro de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

Secretaria de Finanças

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 280/2017 
PROPRIETÁRIO: SANT’ ELMO LOTEADORA LTDA 

LOCALIZAÇÃO:  Z: 94  Q: 07  D: 27  
 

 
 
 

AGENTE FISCAL: MARCIO/JORGE 17/11/2017 
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 282/2017 
PROPRIETÁRIO: SIDNEY JULIO DE SOUZA 

LOCALIZAÇÃO:  Z: 46  Q: 07  D: 05 
 
 

 
 

 

AGENTE FISCAL: MARCIO/JORGE 17/11/2017 
 

 
 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 281/2017 
PROPRIETÁRIO: SANT’ ELMO LOTEADORA LTDA 

LOCALIZAÇÃO:  Z: 94  Q: 08  D: 11 
 

 
 

AGENTE FISCAL: MARCIO/JORGE 17/11/2017 
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Câmara de Vereadores
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 063/2017 - CMC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017

A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar às 15h00min do dia 05 de dezembro 
de 2017, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Cianorte, sito à Avenida 
Santa Catarina, 621, em Cianorte, PR, PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a 
Contratação de empresa especializada para cessão de direito de uso de conjunto 
de softwares integrados de gestão pública, incluindo a migração de dados, im-
plantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, de acordo com as especi-
ficações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital, 
pelo critério – Menor Preço Global, de acordo a legislação em vigor.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à dispo-
sição dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de 
Cianorte, localizada na Av. Santa Catarina nº 621 e através do site http://www.
camaracianorte.pr.gov.br. Informações complementares deverão ser dirigidas ao 
Pregoeiro Oscar Salmazo Mazzarão, pelo fone/fax (44) 3629-1922 no horário 
de expediente das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta, 
quando dias úteis, ou através do e-mail: contato@camaracianorte.pr.gov.br
Cianorte, 20 de novembro de 2017.

DIRCEU SILVEIRA MANFRINATO
Presidente

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO
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