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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 181, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando o requerimento formulado pelos proprietários do Lote 
nº A-92-R, da Gleba Patrimônio Cianorte, Sr. Ercio de Oliveira, Andreia Apare-
cida Piron de Oliveira, Ilson de Oliveira e Marcia de Oliveira;
 Considerando parecer favorável do Conselho Municipal de Planeja-
mento e Gestão Territorial;
Considerando o interesse público presente na manutenção da via pública; 
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública a faixa de terra com largu-
ra de 12,00 metros e área total de 7.650,00 metros quadrados, do lote nº A-92-R, 
da Gleba Patrimônio Cianorte necessária para a implantação de estrada rural.
 Parágrafo único. A área declarada de utilidade pública descrita no 
caput tem os seguintes limites e confrontações:
Principiando em um marco de maneira de lei que foi cravado na lateral do terre-
no da estrada de ferro da R.V.P.S.C., segue confrontando com o lote nº A-92/1 no 
rumo Norte numa extensão de 637,50 metros, até um marco colocado na beira 
de uma estrada, daí mede-se pela estrada rumo a Cianorte 12,00 metros até um 
ponto de onde deflete a esquerda, divisando com o restante do Lote nº A-92-R 
por 637,50 metros no rumo Sul até um marco fincado na lateral do terreno da 
estrada de ferro acima referida e, finalmente, pela mesma com 12 metros segue 
até o ponto de partida.
Art. 2º. Este Decreto 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 dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DECRETO Nº 180, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando o disposto na Lei Municipal n.º 2.215, de 13 de dezembro de 
2001;
Considerando o Ofício encaminhado pela Sanepar, assinado pelo Gerente de 
Resíduos Sólidos, no qual solicita o reajuste anual previsto no § 1º da cláusula 
sexta do Contrato de Concessão 001/2002, para os serviços públicos de coleta, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, o qual aponta tam-
bém um desequilíbrio econômico-financeiro das tarifas;
Considerando que o § 1º da Cláusula Sexta do Contrato de Concessão 001/2002 
prevê que as tarifas serão reajustadas uma vez por ano, a partir da assinatura do 
contrato, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M;

Considerando o disposto no § 3º do art. 5º da Lei Municipal nº 2.215, de 13 de 
dezembro de 2001, que prevê a composição da tarifa deverá corresponder à justa 
remuneração dos serviços prestados ou colocados à disposição dos usuários, 
levando em consideração o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
Considerando a Resolução Homologatória nº 12, de 22 de novembro de 2018, da 
Agência Reguladora do Paraná – AGEPAR, a qual homologou o reajuste tarifá-
rio dos serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
D E C R E T A
Art. 1º. Fica a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, autorizada 
a reajustar as tarifas dos serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos urbanos, de acordo com a Tabela anexa.
Art. 2º. Fica mantida a tarifa social nas categorias A e B, para famílias de baixa 
renda identificadas através do cadastro social da Concessionária.
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 dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

DECRETO Nº 182, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando as disposições da Lei Municipal nº. 2.748/2006, de 10 de outubro 
de 2006;
Considerando, ainda, o requerimento formulado pelo interessado sob nº 
15.341/2018;
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ANEXO AO DECRETO Nº 180/2018 
 
TABELA DE TARIFAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 

FAIXAS DE TARIFA POR 
ECONOMIA 

RELAÇÃO 
M³/GERAÇÃO DE LIXO 

VALOR POR ECONOMIA (R$) 

 A social 0 a 10 3,58 
B social 

 
>10 3,58 + 0,36 por m³ 

excedente a 10 m³ 
  C normal 0 a 10 8,12 
  D normal >10 8,12 + 1,86 por m³ 

excedente a 10 m³ 
 

 
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 

PREFEITO 
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D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º. Fica aprovado o Loteamento Fechado denominado CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL VILA VICCENZA II, oriundo do parcelamento do solo do Lote de 
Terras nº. A-123, A-124, A-126 e A-127-Remanescente/4 da Gleba Patrimônio 
Cianorte, Município de Cianorte, com área total de 277.610,17 metros quadra-
dos, de propriedade da CMNP IMOBILIÁRIA LTDA.

Art. 2º. As obras e serviços de infraestrutura, abaixo especificadas, serão execu-
tados no prazo máximo de 16 de maio de 2019:

I – abertura de vias;
II – topografia;
III – rede de água potável;
IV – rede de energia elétrica com iluminação pública;
V – galeria de águas pluviais com boca de lobo com grades;
VI – meio-fio com sarjeta e pavimentação asfáltica;
VII – pista de caminhada com cercamento da área verde; 
VIII – arborização urbana com plantio de grama;
IX – rede de coleta e estação elevatória de esgoto;
X – sinalização viária.

Parágrafo único. As obras e serviços de infraestrutura deverão ser executados 
em conformidade com o cronograma físico-financeiro aprovado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Municipal.

Art. 3º. Para garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura cons-
tante do cronograma físico-financeiro, ficam caucionados os seguintes lotes de 
terras integrantes do loteamento aprovado por este Decreto:

Art. 4º. A Secretaria de Desenvolvimento Municipal será o órgão responsável 
pela fiscalização das obras e serviços de infraestrutura do loteamento.

§ 1º. Os lotes de terras caucionados, constantes do artigo anterior, não poderão 
ser alienados enquanto não forem liberados de caução.

§ 2º. A liberação dos lotes de terras caucionados ocorrerá em conformidade com 
o término das obras e serviços de infraestrutura, mediante requerimento do lote-
ador e parecer da Secretaria de Desenvolvimento Municipal.

Art. 5º. No ato do registro do loteamento, o loteador transferirá ao Município, 
mediante escritura pública e sem quaisquer ônus ou encargos, o domínio das 
áreas públicas assim constituídas:

I – Lote nº A-123, A-124, A-126 e A-127- Remanescente 3/D, Gleba Patrimônio 
Cianorte, com área de 4.672,00 m², registrado na matrícula nº 34.492, área ins-
titucional localizada fora do imóvel do loteamento; 

II – Área verde com área de 231.079,36 m²;

III – Área especial, destinada a Estação Elevatória de Esgoto, com área de 
806,80 m²; 

IV – As vias públicas do loteamento, com área total de 18.143,98 m².

Art. 6º. A classificação para o uso e ocupação do solo no loteamento aprovado 
por este Decreto, será ZRE 2 (Zona Residencial Dois) para todas as vias.

Art. 7º. Os órgãos públicos municipais, estaduais e federais terão acesso livre ao 
loteamento sempre que houver necessidade.

Art. 8º. É vedada, antes do registro deste loteamento junto ao Cartório de Regis-
tro de Imóvel competente, a venda, promessa de venda, reserva de lotes de terras 
ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote de 
terras integrante do projeto aprovado, bem com praticar os atos constantes nos 
incisos I, II e III do artigo 50 da Lei Federal nº. 6.766, de 19 de dezembro de 
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Quadra Data Área (m²) Valor (R$)m² 

4 1 506,14 240,00 
 2 360,00 240,00 

 
3 360,76 240,00 

 
4 361,31 240,00 

 
5 363,95 240,00 

 
6 362,70 240,00 

 
7 474,14 240,00 

 
8 558,25 240,00 

 
9 362,67 240,00 

 
10 361,22 240,00 

 
11 360,43 240,00 

 
12 360,31 240,00 

 
13 407,68 240,00 

 
14 395,82 240,00 

 
15 423,95 240,00 

 
16 360,05 240,00 

 17 361,25 240,00 
 

 

1979.
Art. 9º. Para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU, o loteamento será classificado no Setor de Cálculo 03 (três) e Fator de 
Localização 390 (trezentos e noventa).
Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogado o Decreto nº 50/2018, devendo ser observado os efeitos 
jurídicos produzidos durante a sua vigência.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº  179, DE 14 DEZEMBRO DE 2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são atribuídas por Lei;
Considerando o disposto no parágrafo único do art. 33 da Lei Municipal nº 
2.747, de 10 de outubro de 2006;
Considerando a Resolução nº 01, de 30 de novembro de 2018, do Conselho 
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Cianorte;

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica definida como “garagem” a área destinada apenas para 
vaga de estacionamento de veículo, tendo as dimensões mínimas estabelecidas 
pelo art. 100 da Lei Municipal nº 2.746, de 10 de outubro de 2006, devendo pos-
suir a dimensão máxima junto ao alinhamento predial medindo 6 (seis) metros, 
onde pelo menos em uma das faces não deverá possuir qualquer tipo de fecha-
mento e que sejam atendidas todas as demais exigências do parágrafo único do 
art. 33 da Lei Municipal nº 2.747, de 10 de outubro de 2006.
Art. 2º. Fica definida como “outra edificação aberta” a área construída que aten-
da as dimensões indicadas no art. 1º deste Decreto e que não destine a local de 
permanência de pessoas.
Art. 3º. Para atendimento dos artigos 1º e 2º deste Decreto fica vedada a existên-
cia de paredes ou divisórias internas, pias ou churrasqueiras e demais elementos 
construtivos similares.
Art. 4º. Deverão ser respeitadas as disposições contidas na Lei Federal nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, no que se refere à localização e dimensões do acesso 
de veículos à edificação, assim como as demais regras atinentes ao trânsito.
Art. 5º. Para a efetiva aplicação das disposições contidas neste Decreto, devem 
ser observadas as características especificadas no Anexo I.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 14 de dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ESTADO DO PARANÁ 
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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 009/2018

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 22 
de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Cen-
tro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo menor preço. 
Objeto: Contratação de empresa para execução de reformas e ampliações nas 
Unidades Básicas de Saúde de São Lourenço, Vila Sete, Jardim Santa Monica, 
Setor VIII, Jardim Marselha e Setor IV utilizando recursos do Programa de Qua-
lificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS. Valor Máximo: R$ 953.181,84 
(novecentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e quatro 
centavos). Prazo de Execução: 3 (três) meses. O Edital e seus respectivos mo-
delos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, 
valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou 
pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e 
pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – 
Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209. Cianorte, 14 de Dezembro de 
2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 206/2018

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 14h30min do 
dia 14 de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 
contratação de empresa para fornecimento de concreto usinado para manutenção 
de prédios públicos e obras diversas do Município.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 223/2018

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 15 de 
Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para prestação de 
serviços de fotógrafo com revelação de foto 3x4 com quantidade mínima de 6 
fotos cada revelação.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 236/2018

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 15h30min do 
dia 14 de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 

contratação de empresa para prestação de serviços de cópia de chave, abertura 
de portas em geral, troca de miolo de fechadura, amolar tesouras, e aquisição de 
fechaduras, cilindro e cadeados.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 246/2018

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 10h30min do 
dia 15 de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 
aquisição de roupeiros em aço para base descentralizada do Município de Cia-
norte do SAMU.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 253/2018

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 14h30min do 
dia 15 de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRE-
SENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para 
aquisição de adubo químico e calcário dolomítico para a Secretaria de Meio 
Ambiente e outro órgãos do Município de Cianorte.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 260/2018

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 16 de 
Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa especializada para aquisição de equipamentos e prestação de serviços 
de instalação de sistema de monitoramento por câmeras.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 268/2018

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1407-Terça-feira | 18/dez./2018                                                                                   | Pág. 4
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 16h do dia 15 
de Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de 
tambores de desenincrustante, shampoo automotivo e desengraxante, para a 
limpeza de equipamentos rodoviários e automóveis da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 279/2018

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 14 de 
Janeiro de 2019, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de 
empresa para prestação de serviços de marcenaria para a fabricação e instalação 
de mobiliários sob medida para o almoxarifado do quartel do corpo de bombei-
ros de Cianorte.
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 17 de Dezembro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.270/2018 - 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 TELEFÔNICA BRASIL S.A., pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade 
Monções, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04.571-936, inscri-
ta no CNPJ/MF sob nº 02.558.157/0001-62.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 255/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel 
e acesso à banda larga móvel 4G com fornecimento de aparelhos para as Secre-
tarias em geral. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
259.948,80 (Duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais 
e oitenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, com início a partir do dia 12/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Dezembro de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.305/2018 - 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 BATAGLINI, BATAGLINI & CIA LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cianorte, Estado do 
Paraná, à Avenida América, 4747, inscrita no CNPJ sob nº 82.194.598/0001-61.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 204/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de 
serviços de manutenção de equipamentos rodoviarios e tratores agricolas, equi-
pamentos estes pertencentes a Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 7.109,29 

(Sete mil cento e nove reais e vinte e nove centavos).  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Dezembro 2018.

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 
217/2018, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 340/2018, concernente a 
Aquisição de cartuchos, toners, cilindros fotocondutor, refil, cabeça de impres-
são e unidades fusoras para as secretarias em Geral.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: R.N. BALTAZAR 
– COMERCIO DE INFORMATICA como vencedora dos itens 1-2-3-5-9-38-
39-41-43-44-46-48-49-54-55-56-57-67-74-75 no valor total de R$ 123.620,00 
(Cento e vinte e três mil seiscentos e vinte reais); TECTONER - RECARGA 
DE TONER LTDA como vencedora dos itens 4-6-7-8-10-11-12-14-19-25-26-
27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-40-42-45-47-52-53-64-68-69-70-71 no va-
lor total de R$ 123.298,71 (Cento e vinte e três mil duzentos e noventa e oito 
reais e setenta e um centavos), CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS 
LTDA como vencedora dos itens 13-17-18-20-21-72-73 no valor total de R$ 
157.782,10 (Cento e cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e dez 
centavos), A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA como vencedora dos itens 
15-50-51-76 no valor total de R$ 146.996,00 (Cento e quarenta e seis mil nove-
centos e noventa e seis reais); e, COMERCIAL H10 EIRELI como vencedora 
dos itens 23-58-59-60-61-62-63-65-66 no valor total de R$ 28.166,40 (Vinte e 
oito mil cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 07 de Dezembro de 2018.

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 
239/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 373/2018, concernente a 
Aquisição de materiais para a manutenção de equipamentos musicais utilizados 
em projetos da Divisão de Cultura..
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas: JV EMPREENDI-
MENTOS LTDA como vencedora dos itens 1-2-4-5-7-10-11-12-13-14-15-18-
19-20-21-22 no valor total de R$ 11.378,05 (Onze mil trezentos e setenta e oito 
reais e cinco centavos); e, MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA como 
vencedora dos itens 6-8-16-17 no valor total de R$ 682,26 (Seiscentos e oitenta 
e dois reais e vinte e seis centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Dezembro de 2018.

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 
255/2018, modalidade Pregão Presencial, Processo 393/2018, concernente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de serviços 
de telefonia móvel e acesso à banda larga móvel 4G com fornecimento de apa-
relhos para as Secretarias em geral.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: TELEFÔNICA BRA-
SIL S.A. como vencedora do lote único no valor total de R$ 259.948,80 (Duzen-
tos e cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Dezembro de 2018. 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito
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SEGUNDO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 645/2018 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A. L. G. MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS – EIRELI, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 102/2018.
LOCATÁRIO:
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
LOCADOR:
A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – EIRELI, pessoa jurídica de di-
reito privado, com sede à Rua Ribeirão Preto, nº 140, na cidade de Londrina-
-PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.719.073/0001-45, telefone (43) 3338-7221, 
neste ato representada pela Sra. Andreia Maria Antonholi Garcia, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 7.170.705-9 SSP-PR e do CPF nº 035.376.829-48.
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência até 
28/02/2019. 
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, 11 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

  

QUARTO TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2018 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE SAÚDE ORIUNDO DO PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2018. 
CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, 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 a Secretária Municipal de Saúde a Sra. Michelly 
Poliana Viguiato Pricinotto, portadora do CPF nº 008.453.779-57. 
CONTRATADA: 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na cidade de Cianorte, estado do Paraná, á Rua 
Piratininga, 659, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.641.007/0001-07, neste 
ato representada por seu Administrador, o Sr. Kaio Feroldi Motta, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 9.913.688-0 SSP/PR e do CPF nº 
064.293.209-36; e pelo Presidente do Conselho Diretor o Sr. João 
Polippo, portador do CPF nº 554.268.329-00, ambos residentes e 
domiciliados em Cianorte/Paraná.  
Cláusula Primeira: 
O presente termo aditivo tem por acrescentar ao contrato o valor de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil Reais), conforme ajuste 
contratual do Plano Operativo Anual 2018/2019. 
O contrato passa a vigorar com valor total de R$ 16.148.002,96 (dezesseis 
milhões cento e quarenta e oito mil e dois Reais, e noventa e seis 
Centavos). 
Cláusula Segunda: 
Dotação Orçamentária: 08.03.10.302.0009.2.050 Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 3.3.90.39 – Fonte 2494 – Despesa 4981. 
Cláusula Terceira: 
Pelo acréscimo de valor, os itens afetados do ANEXO TÉCNICO I, 
passam a vigorar da seguinte forma: 
ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO 

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA PARA O HOSPITAL VALOR MENSAL 
(R$) 

VALOR ANUAL 
(R$) 

Produção de Média Complexidade Ambulatorial – Fonte Federal 36.735,80 440.829,60 

Produção de Média Complexidade Hospitalar – AIH (360) – Fonte Federal. 303.367,95 3.640.415,40 

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar – IGH, conforme Portaria n. 142/2014 – 
Fonte Federal. 

103.779,63 1.245.355,56 

Componente Hospitalar do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção as Urgências e 
Emergências do Estado do Paraná (Portaria 1.288/2017) 

43.975,20 527.702,40 

 

  

Incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade 
(MAC), portarias: 2.954/2018 e 3.204/18. 

(Parcela única) 1.200.000,00 

TOTAL 487.858,58 7.054.302,96 

 
Alteração da tabela: “1.  Programação Orçamentária Geral – Pré-
Fixado”, constante no Anexo Técnico V, para inclusão e alteração dos 
itens em destaque: 
 
ANEXO TÉCNICO V 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL ESTIMADA 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL – PRÉ-FIXADO 
O valor anual estimado para a execução do presente Documento Descritivo 
importa em R$ 16.148.002,96(dezesseis milhões, cento e quarenta e oito 
mil, dois reais e noventa e seis centavos) conforme abaixo especificado:  
1.1 - ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO – TETO MAC  

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA PARA O HOSPITAL VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL (R$) 
Produção de Média Complexidade Ambulatorial – Fonte Federal 36.735,80 440.829,60 

Produção de Média Complexidade Hospitalar – AIH (360) – Fonte Federal. 303.367,95 3.640.415,40 

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar – IGH, conforme Portaria n. 
142/2014 – Fonte Federal. 

103.779,63 1.245.355,56 

Programa de Apoio e qualificação de hospitais públicos e filantrópicos – 
HOSPSUS – Fonte Estadual. 

110.000,00 1.320.000,00 

Componente Hospitalar do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção as 
Urgências e Emergências do Estado do Paraná (Portaria 1.288/2017) 43.975,20 527.702,40 

Rede de Atenção as Urgências e Emergências e Despesas Correntes de Custeio 
– Incentivo Municipal. 

401.673,59 4.820.083,08 

Incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta 
Complexidade (MAC), portarias: 2.954/2018 e 3.204/18. 

(Parcela única) 1.200.000,00 

SUBTOTAL PRÉ-FIXADO 999.532,17 13.194.386,04 

Desconto referente ao empréstimo concedido pela CEF 
14.0569.610.0000009-10 / 14.0569.610.0000011-34  

-98.319,49 -1.179.833,87 

TOTAL PRÉ-FIXADO 901.212,68 12.014.552,17 

Alteração da tabela: “1.4 – Orçamento Geral - Fonte Federal, Estadual e 
Municipal”, constante no Anexo Técnico V, para alteração dos itens em 
destaque: 
1.4 – ORÇAMENTO GERAL - FONTE FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL. 

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA PARA O 
HOSPITAL  VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL (R$) 

TOTAL PRÉ-FIXADO 901.212,68 12.014.552,17 

TOTAL PÓS-FIXADO 393.318,63 4.133.450,79 

TOTAL 1.294.531,31 16.148.002,96 

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, 17 de Dezembro de 2018. 
Michelly Poliana Viguiato 

Pricinotto 
Secretaria Municipal de 

Saúde 

Claudemir Romero Bongiorno 
Prefeito 

João Polippo 
Presidente do Conselho 

Diretor 

Kaio Feroldi Motta 
Administrador 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 45/2018 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 19/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 361.970,32 (Trezentos e sessenta e um mil 
novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de corte de grama com roçadeira manual, 
limpeza de fossa séptica, bem como serviços de desobstrução de 
galerias pluviais de Cianorte, Distrito de São Lourenço e demais 
locais.  
Empresa: J. FRANCELINO DA SILVA & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

1 38965 469 SVÇ 
serviço de limpeza de fossa séptica com viagem de no mínimo 6 

metros cúbicos dentro dos limites sa sede do município de 
cianorte 

138,00 64.722,00 

2 41576 400 UN 
serviço com caminhão auto fossa com capacidade de 

transporte de 10m³.(o caminhão deverá acompanhar varetas 
para desobstrução de galerias.) 

138,00 55.200,00 

4 16080 1.052.384 M² 

prestação de serviços por metro quadrado, de corte de grama 
com roçadeira manual; retirada de detritos e folhagens das 

áreas verdes; e transporte da grama cortada, folhagens e dos 
detritos para locais apropriados 

0,23 242.048,32 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 

  

Incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade 
(MAC), portarias: 2.954/2018 e 3.204/18. 

(Parcela única) 1.200.000,00 

TOTAL 487.858,58 7.054.302,96 

 
Alteração da tabela: “1.  Programação Orçamentária Geral – Pré-
Fixado”, constante no Anexo Técnico V, para inclusão e alteração dos 
itens em destaque: 
 
ANEXO TÉCNICO V 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL ESTIMADA 
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL – PRÉ-FIXADO 
O valor anual estimado para a execução do presente Documento Descritivo 
importa em R$ 16.148.002,96(dezesseis milhões, cento e quarenta e oito 
mil, dois reais e noventa e seis centavos) conforme abaixo especificado:  
1.1 - ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO – TETO MAC  

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA PARA O HOSPITAL VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL (R$) 
Produção de Média Complexidade Ambulatorial – Fonte Federal 36.735,80 440.829,60 

Produção de Média Complexidade Hospitalar – AIH (360) – Fonte Federal. 303.367,95 3.640.415,40 

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar – IGH, conforme Portaria n. 
142/2014 – Fonte Federal. 

103.779,63 1.245.355,56 

Programa de Apoio e qualificação de hospitais públicos e filantrópicos – 
HOSPSUS – Fonte Estadual. 

110.000,00 1.320.000,00 

Componente Hospitalar do Plano de Ação Regional da Rede de Atenção as 
Urgências e Emergências do Estado do Paraná (Portaria 1.288/2017) 43.975,20 527.702,40 

Rede de Atenção as Urgências e Emergências e Despesas Correntes de Custeio 
– Incentivo Municipal. 

401.673,59 4.820.083,08 

Incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta 
Complexidade (MAC), portarias: 2.954/2018 e 3.204/18. 

(Parcela única) 1.200.000,00 

SUBTOTAL PRÉ-FIXADO 999.532,17 13.194.386,04 

Desconto referente ao empréstimo concedido pela CEF 
14.0569.610.0000009-10 / 14.0569.610.0000011-34  

-98.319,49 -1.179.833,87 

TOTAL PRÉ-FIXADO 901.212,68 12.014.552,17 

Alteração da tabela: “1.4 – Orçamento Geral - Fonte Federal, Estadual e 
Municipal”, constante no Anexo Técnico V, para alteração dos itens em 
destaque: 
1.4 – ORÇAMENTO GERAL - FONTE FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL. 

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA PARA O 
HOSPITAL  VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL (R$) 

TOTAL PRÉ-FIXADO 901.212,68 12.014.552,17 

TOTAL PÓS-FIXADO 393.318,63 4.133.450,79 

TOTAL 1.294.531,31 16.148.002,96 

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. 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 46/2018 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 28/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 29.605,00 (Vinte e nove mil seiscentos e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de água mineral (galão 
de 20 litros, garrafas e copos) para as secretarias em geral.  
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

1 39445 1380 Gl 

galão de 20 litros de água mineral sem gás, retornável, 
padrão estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da 

saúde, com prazo de validade mínimo de 3 meses contados 
a partir do recebimento. 

Peruille 10,00 13.800,00 

2 39448 860 Cx. 

caixa de 48 copos de 200ml de água mineral sem gás, 
padrão estabelecido pela portaria 36/90 do ministério da 

saúde, com prazo de validade mínimo de 9 meses contados 
a partir do recebimento. 

Cristal 17,00 14.620,00 

3 23232 100 fd 

fardos com 12 garrafas de água mineral sem gás, de 500 ml 
no mínimo, padrão estabelecido pela portaria 36/90 do 
ministério da saúde, com prazo de validade mínimo de 9 

meses contados a partir do recebimento. 

Cristal 11,85 1.185,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 47/2018 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 25/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 93.115,50 (Noventa e três mil cento e quinze reais 
e cinquenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para instalação e manutenção da iluminação pública em 
super postes e postes republicanos e demais que se fizerem necessário.   

  

Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA. 
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$ 

1 3 UN 

pjled 02- super luminaria pav 0002- potencia 1440 
watts, 12 mts altura, poste cônico continuo, eficiência 
luminosa 130 lumens/watts, fluxo luminoso 187.200 
lumens, dps 15k, vida útil 50.000 horas, dimerizavel, 
grau de proteção ip-66, resistência mecânica ik-08, 

poste telefônico c/12mts, conforme ANEXO IX 

PROJELUZ 31.038,50 93.115,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 48/2018 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 25/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 45.626,40 (Quarenta e cinco mil seiscentos e vinte 
e seis reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para instalação e manutenção da iluminação pública em 
super postes e postes republicanos e demais que se fizerem necessário.  
Empresa: M.M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP. 
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$ 

4 2.500 UN metros de cabo pp 3x2,5mm CORFIO 2,50 6.250,00 

5 1.500 UN metros de mangueira corrugada 1" reforçada CIMFLEX 1,15 1.725,00 

9 800 UN 

lampadas vapor sódio 250w (lâmpada de vapor de sódio 
potencia 250w, ovoide, base e-40, corrente da lâmpada 
3,00(a), fluxo luminoso igual ou superior a 34.000lm, 
eficiência luminosa 128,3 (lm/w), temperatura da cor 

2.000(k), vida útil media igual ou superior a 32.000 hrs, 
tensão 220v). 

SILVANIA 21,50 17.200,00 

11 15 UN poste pt-75 ENGEPOSTE 132,00 1.980,00 

14 40 UN caixa tipo cn-ph com lente ATHUAL 72,50 2.900,00 

 

  

Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

20 28 UN eletroduto galvanizado 1" polegada 
PERFIL 
LIDER 

10,20 285,60 

21 28 UN curva galvanizada 90° 1" 
PERFIL 
LIDER 

2,40 67,20 

24 25 UN metros de seal tubo 1" ABAFLEX 4,92 123,00 

25 25 UN unidut longo 1" com rosca DAISA 1,70 42,50 

26 35 UN terminal tipo botinha 10mm² INTELI 1,90 66,50 

27 80 UN metros de fita de aço perfurada 17mm x 10mm MATRI 0,69 55,20 

28 80 UN fecho para fita de aço dentada 10mm MATRI 0,28 22,40 

30 30 UN disjuntor mono 4ª FOCO 4,40 132,00 

34 2.000 UN metros de mangueira corrugada reforçada 2" CIMFLEX 1,99 3.980,00 

35 5.800 UN metros de cabo flex 6mm² 1kv CORFIO 1,84 10.672,00 

37 10 UN fita de alta fusão rolo com 10 m PRYSMIAN 12,50 125,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 49/2018 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 25/2018, 
homologado em 20/03/2018. 
Valor Homologado: R$ 14.533,00 (Quatorze mil quinhentos e trinta e três 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de material elétrico e de 
iluminação para instalação e manutenção da iluminação pública em 
super postes e postes republicanos e demais que se fizerem necessário.  
Empresa: B A M DE SOUZA. 
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$ 

6 100 UN caixa de passagem concreto 30x30x30 cm  18,79 1.879,00 

7 250 UN haste de aterramento 5/8x244.  13,74 3.435,00 

8 250 UN conector grampo para haste  2,90 725,00 

 

  

Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

13 20 UN caixa tipo na  50,00 1.000,00 

15 60 UN disjuntor 3 x 50a  21,90 1.314,00 

18 50 UN contactor 30a  68,00 3.400,00 

22 100 UN bucha aluminio 1"  0,40 40,00 

23 100 UN arruela aluminio 1"  0,40 40,00 

29 180 UN 

rele fotocelula (rele térmico 220v (+ou-10%) com retardo, saída 
ligada durante a noite, com tomada giratória alta. funcionamento 
aciona a carga durante a noite e desliga durante o dia. rele para 
comando de cargas 1000w/220v resistivo,1800va não corrigido, 

500va corrigido. saída ligada durante a noite. material do produto: 
tampa de polipropileno com proteção uv, base em copolímero 

polipropileno, gaxeta em pvc, pinos em latão estanhado e tomada 
com “l” metálico.  contato normalmente (nf) fechado com desligado. 

filtro de tempo: impedem acionamentos indevidos devido a 
variações bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens e etc... 

tempo de retardo de 1 min a 5 min para comutação dos contato 

 15,00 2.700,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de março de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 128/2018 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 37/2018, 
homologado em 20/06/2018. 
Valor Homologado: R$21.000,00 (vinte e um mil reais). 
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: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

3 2.000 Pct 

algodão ortopédico, medindo 20cm x 1,80m, em fibras 
cardadas de algodão hidrófobo, com goma em uma das 
faces, com espessura mínima de 3mm, com relativa 
impermeabilidade e em mantas uniformes e contínuas, 
sem impurezas, embalagem individual em material que 
garanta a integridade do produto, com data de validade e 
dados de identificação e procedência em embalagem 
individual, registro no m. s. pacote com 12 unidades. 

Polar 
Fix 10,50 21.000,00 

Valor Total R$21.000,00 reais. 
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 129/2018 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 37/2018, 
homologado em 20/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 66.048,50 (sessenta e seis mil e quarenta e oito 
reais e cinquenta 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: ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA. 
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$ 

1 450 Pct 

algodão hidrófilo, em manta fina, espessura uniforme, 
camadas sobre postas, regularmente compacto, aspecto 

homogêneo, macio, cor branca, absorvente, inodoro, 
enrolado em papel apropriado de cor azul em toda a sua 
extensão, embalagem plástica individual, com dados de 

identificação e procedência, pacote contendo 500g. 

Minasrey 7,82 3.519,00 

4 1.500 Pct 

atadura de crepe 20cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica em embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência. pacote com 12 unidades. 

Erimar 7,99 11.985,00 

5 300 UN 

atadura gessada, medindo 06cmx2,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a 

integridade do produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente. unidade. 

Polar Fix 0,62 186,00 
 

  

Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor 
Total  

R$ 

6 1.000 UN 

atadura gessada, medindo 10cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a 

integridade do produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente. unidade. 

Polar Fix 1,15 1.150,00 

7 800 UN 

atadura gessada, medindo 15cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a 

integridade do produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente. unidade. 

Polar Fix 1,70 1.360,00 

8 800 UN 

atadura gessada, medindo 20cmx3,00m, atóxica, 
confeccionada em substrato têxtil compatível, impregnada 

com colóide, a base de gesso com propriedades 
enrijecedoras, sem desprendimento de gesso ao molhar, 

enrolado em eixo suporte, em forma contínua e uniforme, 
embalagem individual em material que garanta a 

integridade do produto, a apresentação do produto deverá 
obedecer à legislação atual vigente. unidade. 

Polar Fix 2,99 2.392,00 

14 200 UN coletor de material pérfurocortante, com capacidade para 
1,5 litros. unidade. Descarbox 2,30 460,00 

22 30 UN 

régua antropométrica infantil, confeccionada em madeira 
marfim, com escala de 100 cm graduação em milímetros 
numeradas a cada centímetro, com marcador removivel, 

embalada em saco plastico 

Cirurgica 
Brasil 46,55 1.396,50 

24 47.000 UN seringa descartável com 20ml, sem agulha. unidade. SR 0,29 13.630,00 

31 2.300 UN 
termômetro clínico prismático, faixa de medição de 35º a 

42º, acompanha tubo de pvc com tampa para proteção. 
unidade. 

G-Tech 4,97 11.431,00 

37 1.100 Pct 

atadura de crepe 15cmx1,80m em repouso, confeccionada 
em algodão cru com no mínimo 13 fios p/cm², com bordas 

delimitadas, com propriedades elásticas no sentido 
longitudinal e transversal, com espessura e textura 

uniformes, resistente, isenta de lanugem, impurezas e fios 
soltos, não abrasiva, amoldável, absorvente, areada, macia 

e leve, enrolada em forma cilíndrica, embalagem 
resistente e individual, com dados de identificação e 

procedência. pacote com 12 unidades. 

Erimar 6,14 6.754,00 

47 1.500 UN soro glico-fisiológico (5% + 0,9%), sistema fechado, bolsa 
com 250ml. unidade. Halexistar 1,99 2.985,00 

48 1.000 UN soro glico-fisiológico (5%+ 0,9%), sistema fechado, bolsa 
com 1000ml. unidade. halexistar 4,60 4.600,00 

49 1.500 UN soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa com 250ml. 
unidade. Halexistar 2,00 3.000,00 

 

  

Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor 
Total  

R$ 

50 500 UN soro ringer com lactato, sistema fechado, bolsa com 
500ml. unidade. Halexistar 2,40 1.200,00 

Valor Total R$ 66.048,50 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 130/2018 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 37/2018, 
homologado em 20/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 39.389,80 (trinta e nove mil trezentos oitenta e 
nove reais e oitenta 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 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

2 250 UN 

algodão ortopédico, medindo 06cmx1,80m, em 
fibras cardadas de algodão hidrófobo, com goma 

em uma das faces, com espessura mínima de 
3mm, com relativa impermeabilidade e em 

mantas uniformes e contínuas, sem impurezas, 
embalagem em material que garanta a 

integridade do produto, com data de validade, 
dados de identificação e procedência. unidade. 

Polar Fix 0,43 107,50 

 

  

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

12 50 UN 

colar cervical de emergência, com apoio 
mentoniano, tamanho médio, confeccionado em 

polietileno, de alta resistência, com espessura 
mínima de 1,5mm, revestido de espuma macia, 
tipo eva (etil-vinil-acetato) nas áreas de contato 
com o corpo, fecho em velcro em um dos lados, 
em cores padrão universal, abertura na parte 
frontal para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, 

botões em material plástico resistente rádio-
transparente. unidade. 

Marimar 13,47 673,50 

13 50 UN 

colar cervical de emergência, com apoio 
mentoniano, tamanho pequeno, confeccionado em 

polietileno, de alta resistência, com espessura 
mínima de 1,5mm, revestido de espuma macia, 
tipo eva (etil-vinil-acetato) nas áreas de contato 
com o corpo, fecho em velcro em um dos lados, 
em cores padrão universal, abertura na parte 
frontal para checagem de pulso carotídeo ou 
traqueostomia de liberação das vias aéreas, 

botões em material plástico resistente rádio-
transparente. unidade. 

Marimar 13,98 699,00 

20 50 UN pinça adson com dente 12cm, em aço inoxidável, 
embalagem plástica individual. unidade. ABC 10,48 524,00 

21 30 UN 
pinça luer goiva curva 16cm, para osso 

alveolótomo, em aço inoxidável, embalagem 
plástica individual. unidade. 

ABC 62,65 1.879,50 

26 120 UN sonda nasogástrica longa nº 06. unidade. Markmed 0,77 92,40 

28 120 UN sonda para aspiração traqueal nº 14. unidade Markmed 0,82 98,40 

29 350 UN tala de imobilização provisória de papelão, 
dimensões 45x20 cm. unidade. Marimar 2,09 731,50 

38 50 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. 

Descarpack 29,00 1.450,00 

44 5 UN 

papel grau cirúrgico, em bobina, dimensão 30cm x 
100m, com data de validade e dados de 

identificação de procedência em embalagem 
individual. unidade. 

Hospflex 106,80 534,00 

46 5.000 UN sonda uretral, estéril, atóxica, descartável em pvc 
flexível com tampa nº 06. unidade. Markmed 0,43 2.150,00 

53 15.000 UN hipoclorito de sódio 1%, pastilhas para dissolução 
em 1 litro de água. unidade. 

Rio 
Quimica 2,03 30.450,00 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

Valor Total R$ 39.389,80 (trinta e nove mil trezentos oitenta e nove reais e oitenta centavos). 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 131/2018 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 37/2018, 
homologado em 20/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais). 
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: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

18 400 Frc 
p.v.p.i. solução de iodopolividona a 10%, 

degermante, com tensoativos, frasco almotolia 
com 100ml. unidade. 

Riodeine 3,90 1.560,00 

Valor Total R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais). 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 132/2018 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 37/2018, 
homologado em 20/06/2018. 
Valor Homologado: R$1.635,00 (um mil seiscentos e trinta e cinco 
reais).  

  

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: ALVES E SARTOR LTDA - EPP. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 

Valor Total 
Registrado 

11 50 UN 

colar cervical de emergência, com apoio mentoniano, 
tamanho grande, confeccionado em polietileno de alta 

resistência, com espessura mínima de 1,5mm, 
revestido de espuma macia, tipo eva (etil-vinil-

acetato) nas áreas de contato com o corpo, fecho em 
velcro em um dos lados, em cores padrão universal, 

abertura na parte frontal para checagem de pulso 
carotídeo ou traqueostomia de liberação das vias 

aéreas, botões em material plástico resistente rádio-
transparente. unidade. 

Resgatesp 13,94 697,00 

30 350 UN tala de imobilização provisória em papelão, dimensões 
90x20 cm. unidade. Resgatesp  2,68 938,00 

Valor Total R$ 1.635,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 133/2018 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 37/2018, 
homologado em 20/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 33.530,00 (trinta e três mil quinhentos e trinta 
reais). 
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: CIRURGICA ONIX EIRELI 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 

Registrado 

Valor Total 
Registrado 

 

  

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor Total 
Registrado 

15 1.200 UN 

gaze tipo queijo (bobina), composta por 3 
dobras e 8 camadas no formato de 91cm x 
91cm, 13 fios, confeccionada em fio 100% 
algodão, hidrófilas, não estéril, aplicação 

destinada ao uso externo, altamente absorvente, 
utilização em curativos ou procedimentos 

operatórios, entre outros. unidade. 

Hospitex 24,32 29.184,00 

34 10 UN 
tubo de látex natural, não estéril, para garrote, 
grande flexibilidade e alongamento, tamanho 

nº200. pacote com 15 metros. 

Latex 
BR/Lengruber 14,60 146,00 

36 30.000 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. 

Labor I. 0,14 4.200,00 

Valor Total R$ 33.530,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 134/2018 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 37/2018, 
homologado em 20/06/2018. 
Valor Homologado: R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais). 
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: MedLevensohn Comércio e Representações de Produtos 
Hospitalares LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

Registrado 

Valor Total 
Registrado 

 

  

35 1.300 Cx. 

tiras para teste de glicemia capilar, compatível com o modelo 
do aparelho para monitoramento de glicemia capilar, 

confeccionadas em material plástico com área reativa para 
determinação quantitativa de glicose no sangue, amostras 

digital, capilar, venoso arterial e neonatal, volume da amostra 
de 1,0 a 1,2 ul (microlitro) obtido por capilaridade. embaladas 
individualmente em frascos ou caixas contendo no mínimo 50 
unidades cada. marca accu-chek (em caso de cotação de outra 
marca, fornecer 65 (sessenta e cinco) aparelhos glicosímetro a 

titulo de doação)   

On 
Call 
Plus 

18,00 23.400,00 

Valor Total R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais). 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de Junho de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 235/2018 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 180/2018, 
homologado em 18/09/2018. 
Valor Homologado: R$ 39.710,00 (Trinta e nove mil setecentos e dez 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de mudas de flores e gramas para manutenção e 
conservação de canteiros, praças, parques e demais logradouros 
públicos. 
Empresa: VIVEIRO IRMÃOS PINHO LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.  
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

R$ 

1 37733 1.000 UN 
fornecimento de bandejas com 15 mudas de grama 

amendoim fresca 
7,71 7.710,00 

3 37734 2.000 UN 
fornecimento de bandejas com 15 mudas de periquito 

vermelho 
11,00 22.000,00 

7 36415 1.000 UN 
fornecimento de vaso pote nº 15 de poinsétia (bico de 

papagaio vermelho). 
10,00 10.000,00 

    Total de R$ 39.710,00   

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de setembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 236/2018 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 180/2018, 
homologado em 18/09/2018. 
Valor Homologado: R$ 1.345,00 (Um mil trezentos e quarenta e cinco 
reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
fornecimento de mudas de flores e gramas para manutenção e 
conservação de canteiros, praças, parques e demais logradouros 
públicos. 
Empresa: RODRIGO H. JULIATE. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.  
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid. Descrição 
Valor Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

5 36411 500 Mt fornecimento e instalação de separador de solo. 2,69 1.345,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de setembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 320/2018 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 217/2018, 
homologado em 07/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 123.620,00 (Cento e vinte e três mil seiscentos e 
vinte reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos, toners, 
cilindros fotocondutor, refil, cabeça de impressão e unidades fusoras 
para as secretarias em Geral.   
Empresa: R.N. BALTAZAR – COMERCIO DE INFORMATICA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 

Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

 

  

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 32609 288 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp laser 
jet p1505,m1120, m 1102, m 1132, m1522 
1505 1120 1522 , referencia hp 36a cb436a e 
85a, com rendimento aproximado de 2.000 
páginas. 

FAST 
PRINTER 20,00 5.760,00 

2 42150 1.610 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp laser 
jet m1132, hp laser jet 1102w, referência hp 
85a, com rendimento aproximado de 1600 
páginas. 

FAST 
PRINTER 20,00 32.200,00 

3 44887 575 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturdo, novo, para impressora hp laser 
jet 
1010/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3
050/3052/3055  referencia q2612a, com 
rendimento aproximado de 2000 paginas. 

FAST 
PRINTER 50,00 28.750,00 

5 44888 46 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturdo, novo, para impressora hp laser 
jet 1536nf, hp 1606dm, - referencia 78a, com 
rendimento aproximado de 2.000 paginas. 

FAST 
PRINTER 35,00 1.610,00 

9 44890 25 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturdo, novo, para impressora hp laser 
jet p2035n, - referencia 05a, com rendimento 
aproximado de 2.300 paginas. 

FAST 
PRINTER 30,00 750,00 

38 39126 58 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, não 
remanufaturado, novo, para impressora sansung 
ml 2165/ ml 2165w / scx 3405w / scx 3405fw, 
referência mlt-d101s, com rendimento 
aproximado de 1.500 páginas 

FAST 
PRINTER 63,00 3.654,00 

39 44770 14 UN 

toner de impressão a laser, monocrático,não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora samsung ml 1665, referencia mlt-
d104s, com rendimento aproximado de 1.500 
paginas. 

FAST 
PRINTER 55,00 770,00 

41 44903 35 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora lexmark e260 dn, referencia e260, 
com rendimento aproximado de 3.500 paginas. 

FAST 
PRINTER 129,00 4.515,00 

43 44905 115 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp colorjet 2050, 3050, 1000, preto 
- hp 122x, com rendimento aproximado de 330 
paginas. 

FAST 
PRINTER 35,00 4.025,00 

44 44906 115 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp colorjet 2050, 3050, 1000 
colorido - hp 122x, com rendimento 
aproximado de 330 paginas. 

FAST 
PRINTER 44,00 5.060,00 

46 44908 35 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp 2510, d1660, c4680, preto - hp 
60, com rendimento aproximado de 190 
paginas. 

FAST 
PRINTER 35,00 1.225,00 

48 44910 18 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp f4180, f380, preto - hp 21, com 
rendimento aproximado de 190 paginas. 

FAST 
PRINTER 32,00 576,00 

49 44771 28 UN 

toner de impressão a laser, não remanufaturdo, 
novo,  preto, para impressora hp laserjet 
m402n, referencia hp 26x, com rendimento 
aproximado de 9.000 paginas. 

FAST 
PRINTER 210,00 5.880,00 

54 44776 10 UN 

toner de impressão a laser, monocrático,não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp laser 1025 - preto, referencia 
126a -, com rendimento aproximado de 1.000 
paginas. 

FAST 
PRINTER 65,00 650,00 

 

  

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

55 44777 10 UN 

toner de impressão a laser, monocrático,não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp laser 1025 - ciano, referencia 
126a -, com rendimento aproximado de 1.000 
paginas. 

FAST 
PRINTER 40,00 400,00 

56 44778 110 UN 

toner de impressão a laser, monocrático,não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp laser 1025 - amarelo, referencia 
126a -, com rendimento aproximado de 1.000 
paginas. 

FAST 
PRINTER 35,00 3.850,00 

57 44779 101 UN 

toner de impressão a laser, monocrático,não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp laser 1025 - magenta, referencia 
126a -, com rendimento aproximado de 1.000 
paginas 

FAST 
PRINTER 40,00 4.040,00 

67 44911 12 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, para 
impressora hp 5650, preto - hp 56, com 
rendimento aproximado de 500 paginas. 

FAST 
PRINTER 45,00 540,00 

74 44785 24 UN 
cilindro fotocondutor para impressoras lexmark 
e260dn, com capacidade mínima de impressão 
de 30.000 (trinta mil) paginas, novo, sem uso. 

FAST 
PRINTER 85,00 2.040,00 

75 44786 231 UN 

cartucho de toner, não remanufaturado, novo, 
sem uso, para impressoras brother modelo 
hl6182dwt, mfc8952dwt - modelo tn 3292, 
com capacidade mínima de impressão de 
12.000 (doze mil) paginas. (reserva de cotas) 

FAST 
PRINTER 75,00 17.325,00 

    Total R$ 123.620,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 321/2018 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 217/2018, 
homologado em 07/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 123.298,71 (Cento e vinte e três mil duzentos e 
noventa e oito reais e setenta e um centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos, toners, 
cilindros fotocondutor, refil, cabeça de impressão e unidades fusoras 
para as secretarias em Geral.   
Empresa: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 

Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

 

  

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

4 44763 28 UN 

toner de impressão a laser, 
monocrático, não remanufaturdo, 
novo, para impressora hp laser jet 
m12w - referencia 79a, com 
rendimento aproximado de 1.000 
paginas 

TECTONE
R 84,20 2.357,60 

6 44764 15 UN 

toner de impressão a laser, 
monocrático, não remanufaturdo, 
novo, para impressora hp laser jet 
m106w, - referencia 33a, com 
rendimento aproximado de 2.500 
paginas. 

TECTONE
R 79,73 1.195,95 

7 44889 26 UN 

toner de impressão a laser, 
monocrático, não remanufaturdo, 
novo, para impressora hp laser jet 
p2015, - referencia 53a, com 
rendimento aproximado de 2.500 
paginas 

TECTONE
R 56,90 1.479,40 

8 44765 24 UN 

toner de impressão a laser, 
monocrático, não remanufaturdo, 
novo, para impressora hp laser jet 
m102w, m130, - referencia 17a, 
com rendimento aproximado de 
1.600 paginas. 

TECTONE
R 110,00 2.640,00 

10 34588 230 UN 

toner de impressão a laser, 
monocrático, não remanufaturado, 
novo, para impressora hp laser jet 
p1005, referência hp 35a cb435a, 
com rendimento aproximado de 
1800 páginas.  

TECTONE
R 24,90 5.727,00 

11 34592 403 UN 

toner de impressão a laser, 
monocromático, não 
remanufaturado, novo, para 
impressora hp laser jet m127fn, 
referência hp 83a, com rendimento 
aproximado de 1500 páginas. 

TECTONE
R 24,90 10.034,70 

12 44766 30 UN 

toner de impressão a laser, não 
remanufaturdo, novo,  preto, para 
impressora hp laserjet m3015, 
referencia hp 55a, com rendimento 
aproximado de 6.000 paginas. 

TECTONE
R 149,90 4.497,00 

14 44940 345 UN 

cilindro fotocondutor para 
impressoras brother modelo 
hl6182dwt, mfc8952dwt - com 
capacidade mínima de impressão 
de 30.000 (trinta mil) paginas, sem 
uso. 

TECTONE
R 69,80 24.081,00 

19 44893 17 UN 

cartucho de toner, original do 
fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother 
modelo hl-l6202dw - com 
capacidade mínima de impressão 
de 12.000 (doze mil) paginas. 

BROTHER 307,40 5.225,80 

25 44895 20 UN 

cartucho de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, 
para impressoras brother modelo 
mfc j6935dw , preto, com 
capacidade mínima de impressão 
de 3.000 (tres mil) paginas. 

BROTHER 106,40 2.128,00 



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1407-Terça-feira | 18/dez./2018                                                                                   | Pág. 10
 

  

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

26 44896 20 UN 

cartucho de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, 
para impressoras brother modelo 
mfc j6935dw , amarelo, com 
capacidade mínima de impressão 
de 1.500 (mil e quinhentas) 
paginas. 

BROTHER 71,50 1.430,00 

27 44897 20 UN 

cartucho de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, 
para impressoras brother modelo 
mfc j6935dw , ciano, com 
capacidade mínima de impressão 
de 1.500 (mil e quinhentas) 
paginas. 

BROTHER 70,00 1.400,00 

28 44898 20 UN 

cartucho de tinta, não 
remanufaturado, novo, sem uso, 
para impressoras brother modelo 
mfc j6935dw , magenta, com 
capacidade mínima de impressão 
de 1.500 (mil e quinhentas) 
paginas. 

BROTHER 72,50 1.450,00 

29 31366 46 UN 

cartucho de tinta, original do 
fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother 
modelo mfc-j6720dw, modelo lc-
109bk - preto, com capacidade 
mínima de impressão de 2.400 
(duas mil e quatrocentas) páginas. 

TECTONE
R 33,85 1.557,10 

30 40858 46 UN 

cartucho de tinta, original do 
fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother 
modelo mfc-j6720dw, modelo lc-
105c - ciano, com capacidade 
mínima de impressão de 1.200 (um 
mil e duzentas) páginas.  

TECTONE
R 32,90 1.513,40 

31 41135 46 UN 

cartucho de tinta, original do 
fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother 
modelo mfc-j6720dw, modelo lc-
105m - magenta, com capacidade 
mínima de impressão de 1.200 (um 
mil e duzentas) páginas  

TECTONE
R 32,90 1.513,40 

32 41136 46 UN 

cartucho de tinta, original do 
fabricante do equipamento, sem 
uso, para impressoras brother 
modelo mfc-j6720dw, modelo lc-
105y - amarelo, com capacidade 
mínima de impressão de 1.200 (um 
mil e duzentas) páginas.  

TECTONE
R 32,90 1.513,40 

33 44899 185 UN 

cartucho de tinta não 
remanufaturado, novo, sem uso, 
para impressoras brother 
mfc6710dw - modelo lc79bk - 
preto - com capacidade mínima de 
impressão para 2.400 (duas mil e 
quatrocentas) paginas. 

TECTONE
R 29,15 5.392,75 

34 44900 173 UN 

cartucho de tinta não 
remanufaturado, novo, sem uso, 
para impressoras brother 
mfc6710dw - modelo lc79m -  
magenta - com capacidade minima 
de impressão para 1.200 (mil e 
duzentas) paginas. 

TECTONE
R 29,15 5.042,95 

 

  

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

35 44901 173 UN 

cartucho de tinta original do 
fabricante do equipamento, para 
impressoras brother mfc6710dw - 
modelo lc79c - ciano - com 
capacidade minima de impressão 
para 1.200 (mil e duzentas) 
paginas. 

TECTONE
R 42,30 7.317,90 

36 44902 173 UN 

cartucho de tinta não 
remanufaturado, novo, sem uso, 
para impressoras brother 
mfc6710dw - modelo lc79y - 
amarelo - com capacidade minima 
de impressão para 1.200 (mil e 
duzentas) paginas. 

TECTONE
R 29,15 5.042,95 

37 39443 40 UN 

tonner  de impressão a laser, 
monocromatico, não 
remanufaturado, novo, compativel 
com impressora samsung  modelo 
xpress m-2070, referencia mlt-
d111s, rendimento aproximado 
1.000 impressões. 

TECTONE
R 63,90 2.556,00 

40 25626 20 UN 

toner de impressão a laser, 
monocromático, não 
remanufaturado, novo, para 
impressoras samsung laserjet ml 
2851nd - 2850 series, com 
rendimento aproximado de 5.000 
páginas.  

TECTONE
R 79,90 1.598,00 

42 44904 15 UN 

toner de impressão a laser, 
monocrático, não remanufaturado, 
novo, sem uso, para impressora 
lexmark mx 310dn, referencia 
604h, com rendimento aproximado 
de 10.000 paginas. 

TECTONE
R 218,90 3.283,50 

45 44907 29 UN 

cartucho de impressão a jato de 
tinta, não remanufaturado, novo, 
sem uso, para impressora hp 2510, 
d1660, c4680, colorido - hp 60, 
com rendimento aproximado de 
190 paginas. 

TECTONE
R 51,39 1.490,31 

47 44909 18 UN 

cartucho de impressão a jato de 
tinta, não remanufaturado, novo, 
sem uso, para impressora hp f4180, 
f380, colorido - hp 22, com 
rendimento aproximado de 190 
paginas. 

TECTONE
R 51,20 921,60 

52 44774 36 UN 
refil de tinta amarelo para 
impressoras epson l365 l555, 70 
ml 

TECTONE
R 21,00 756,00 

53 44775 36 UN 
refil de tinta magenta para 
impressoras epson l365 l555, 70 
ml 

TECTONE
R 21,00 756,00 

64 25589 7 UN 

cartucho de impressão a jato de 
tinta, não remanufaturado, novo, 
para impressora hp designjet t790 - 
referência hp 72 magenta, com 130 
ml.  

HP 447,50 3.132,50 

68 44912 6 UN 

cartucho de impressão a jato de 
tinta, não remanufaturado, novo, 
sem uso, para impressora hp 5650, 
colorido - hp 57, com rendimento 
aproximado de 500 paginas. 

TECTONE
R 40,00 240,00 

 

  

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

69 44780 10 UN 

cartucho de tonner, original do 
fabricante do equipamento para 
impressora brother mfcl8850 cdw - 
modelo de tonner 319c - cor ciano 

DSI 534,15 5.341,50 

70 44782 10 UN 

cartucho de tonner, original do 
fabricante do equipamento para 
impressora brother mfcl8850 cdw - 
modelo de tonner 319c - cor 
magenta 

DSI 534,15 5.341,50 

71 44781 10 UN 

cartucho de tonner, original do 
fabricante do equipamento para 
impressora brother mfcl8850 cdw - 
modelo de tonner 319c - cor 
amarelo  

DSI 534,15 5.341,50 

    Total R$ 123.298,71    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 322/2018 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 217/2018, 
homologado em 07/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 157.782,10 (Cento e cinquenta e sete mil 
setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos, toners, 
cilindros fotocondutor, refil, cabeça de impressão e unidades fusoras 
para as secretarias em Geral.   
Empresa: CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

13 44886 694 UN 

cartucho de toner, não remanufaturado, novo, 
sem uso, para impressoras brother modelo 
hl6182dwt, mfc8952dwt - modelo tn 3292, 
com capacidade mínima de impressão de 

12.000 (doze mil) paginas 

DSI Q7553A 85,00 58.990,00 

17 44892 92 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras 
brother modelo hl-l6402dw, mfc-l6902dw - 
com capacidade mínima de impressão de 
50.000 (cinquenta mil) paginas, sem uso, 

original do fabricante do equipamento. 

BROTHER 
DR3440 

361,00 33.212,00 

18 40780 69 UN 

unidade fusora para impressora brother hl-
l6402dw e mfc-l6902dw - d008am001 - com 

rendimento para 200.000 (duzentas mil 
copias) - original (equipamento em garantia).  

BROTHER 
D008AM001 

517,00 35.673,00 

 

  

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor Total 

R$ 

20 44788 9 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras 
brother modelo hl-l6202dw, com capacidade 
mínima de impressão de 50.000 (cinquenta 
mil) paginas, sem uso, original do fabricante 

do equipamento.  

BROTHER 
DR3440 

390,00 3.510,00 

21 44894 10 UN 

unidade fusora para impressora brother hl-
l6402dw e mfc-l6202dw – com rendimento 

para 200.000 (duzentas mil copias) – original 
(equipamento em garantia). 

BROTHER 
D008AM001 

514,00 5.140,00 

72 44783 60 UN 

cartucho de toner, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressora hp 

laserjet pro m132fw , referencia hp 18a, com 
rendimento aproximado de 1.600 paginas. 

HP CF218A 279,76 16.785,60 

73 44784 11 UN 

tambor de imagem, original do fabricane do 
equipamento, novo, para impressora hp 

laserjet pro m132fw, referência hp19a, com 
rendimento aproximado de 12.000 

HP CF219A 406,50 4.471,50 

    Total R$ 157.782,10    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 323/2018 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 217/2018, 
homologado em 07/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 146.996,00 (Cento e quarenta e seis mil 
novecentos e noventa e seis reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos, toners, 
cilindros fotocondutor, refil, cabeça de impressão e unidades fusoras 
para as secretarias em Geral.   
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

15 44941 190 UN 

unidade fusora (kit completo) para 
utilizaçao em impressora brother 
dcp8952 e 6182, com rendimento 
aproximado para 100.000 (cem mil) 
paginas 

BROTHER 574,00 109.060,00 

50 44772 38 UN refil de tinta preto para impressoras 
epson l365 l555, 70 ml LASERTECK 23,00 874,00 

51 44773 36 UN refil de tinta ciano para impressoras 
epson l365 l555, 70 ml LASERTECK 25,00 900,00 
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Item Cód. Qtde Unid Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

76 44787 63 UN 

unidade fusora (kit completo) para 
utilizaçao em impressora brother 
dcp8952 e 6182, com rendimento 
aproximado para 100.000 (cem mil) 
paginas. (reserva de cotas) 

BROTHER 574,00 36.162,00 

    Total R$ 146.996,00    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 324/2018 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 217/2018, 
homologado em 07/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 28.166,40 (Vinte e oito mil cento e sessenta e seis 
reais e quarenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos, toners, 
cilindros fotocondutor, refil, cabeça de impressão e unidades fusoras 
para as secretarias em Geral.   
Empresa: COMERCIAL H10 EIRELI. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Ite
m Cód. Qtde Unid Descrição Marca 

Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

23 44768 23 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras 
brother modelo hl-2320, com capacidade 
mínima de impressão de 12.000 (doze 
mil) paginas, sem uso, original do 
fabricante do equipamento. 

BROTHER 
DR2340 373,00 8.579,00 

58 23620 3 UN 
cabeça de impressão, cinza e preto 
fotográfico para impressora hp designjet 
t790 - referência hp 72 c9380a 

HP 417,00 1.251,00 

59 23621 3 UN 
cabeça de impressão, magenta e ciano, 
para impressora hp designjet t790 - 
referência hp 72 c9383a 

HP 431,80 1.295,40 

60 23622 3 UN 
cabeça de impressão, preto mate e 
amarelo, para impressora hp designjet 
t790 - referência hp 72 c9384a 

HP 449,00 1.347,00 

61 25590 7 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, 
não remanufaturado, novo, para 
impressora hp designjet t790 - referência 
hp 72 amarela, com 130 ml. 

HP 459,00 3.213,00 

62 25588 7 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, 
não remanufaturado, novo, para 
impressora hp designjet t790 - referência 
hp 72 ciano, com 130 ml. 

HP 465,00 3.255,00 

 

  

Ite
m Cód. Qtde Unid Descrição Marca 

Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

63 25591 7 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, 
não remanufaturado, novo, para 
impressora hp designjet t790 - referência 
hp 72 cinza, com 130 ml. 

HP 439,00 3.073,00 

65 25587 7 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, 
não remanufaturado, novo, para 
impressora hp designjet t790 - referência 
hp 72 preto fotográfica, com130 ml. 

HP 430,00 3.010,00 

66 25586 7 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, 
não remanufaturado, novo, para 
impressora hp designjet t790 - referência 
hp 72 preto mate, com 130 ml. 

HP 449,00 3.143,00 

    Total R$ 28.166,40    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 07 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 325/2018 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 239/2018, 
homologado em 10/12/2018. 
Valor Homologado: R$ 11.378,05 (Onze mil trezentos e setenta e oito 
reais e cinco centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de materiais para a 
manutenção de equipamentos musicais utilizados em projetos da 
Divisão de Cultura.   
Empresa: JV EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 

Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 32378 20 UN encordoamento para violão nylon CANARIO 16,00 320,00 
2 44809 40 UN encordoamentos para viola caipira CANARIO 20,75 830,00 
4 32380 20 UN encordoamento para violão aço CANARIO 17,75 355,00 
5 44810 10 UN encordoamentos para violino PAGANINI 27,70 277,00 
7 44812 5 UN pares de baquetas 7a TENESSE 15,85 79,25 

10 44815 2 UN 
caixas de som amplificadas com entrada para pendrive, 
bluetooth e microfone, alto falante de 12 polegadas 
com alça e rodinha. 

TRC 830,00 1.660,00 

11 44816 26 UN peles hidráulicas 22 polegadas DUDU 
PORTES 100,00 2.600,00 

12 44817 8 UN peles hidráulicas 18 polegadas DUDU 
PORTES 68,90 551,20 

13 44818 30 UN peles hidráulicas 14 polegadas DUDU 
PORTES 56,00 1.680,00 

14 44819 14 UN peles hidráulicas 12 polegadas DUDU 
PORTES 51,00 714,00 

15 44820 2 UN peles de caixa porosa 14" DUDU 
PORTES 58,80 117,60 

 

  

Item Cód. Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 
Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

18 44823 4 UN peles hidráulicas 10 polegadas DUDU 
PORTES 40,00 160,00 

19 44824 20 UN talabarte de lira suporte de inox CAPTAIN 47,90 958,00 
20 44825 40 UN baquetas de caixa CAPTAIN 11,95 478,00 
21 44826 20 UN baquetas de bumbo com ponta de borracha CAPTAIN 12,00 240,00 
22 44827 20 UN baquetas para surdo CAPTAIN 17,90 358,00 
    Total R$ 11.378,05    

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 10 de Dezembro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 

 Rua Marginal, 1.101 – Jardim Imperial 

CONTRATO DE RATEIO 

Por este instrumento de Contrato de Rateio que entre si celebram o 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DO PARANÁ 
devidamente inscrita no CNPJ/MF n° 18.273.727/0001
Jardim Imperial, 1.101, Jardim Imperial, n
representado pelo seu Presidente, em pleno exercício do mandato, Sr. 
CARLOS LOPES, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 
831.112-9/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n° 166.642.729
Rua Camilo Ramalho Mata, 37, na cidade de Astorga 
denominado de CONSORCIO
público, com sede na AC Centro Civico, 100
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.309.8
por seu Prefeito Municipal, Senhor 
inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o 
nº 1.554.531-3 e no CPF/MF sob o nº 258
Indiana cidade de Cianorte
celebrar o presente CONTRATO DE RATEIO 
cláusulas abaixo, conforme previsto na Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005 e 
Decreto Federal n°6.017 de 17 de janeiro de 2007, Estatuto aprovado pela Assembleia 
Geral em 03 de junho de 2013 e demais legislações pertinentes.

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é regulamentar o repasse destinado 
para participar do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 
Estado do Paraná – CINDEPAR
aproximadamente 28.329,32
Móvel em aproximadamente 
de Cianorte, que serão destinados à aquisição de insumos e despesas com a utilização 
da usina. Conforme Dispensa 30/2018, Processo 429/2018, Contrato 1.307/2018 do 
Municipio de Cianorte. 
 
Subcláusula Única: A variação da quantidade em metros depende da condição em que 
se encontra o pavimento, sendo que o consórcio 
cláusula primeira e terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA – 

Jardim Imperial – Astorga – Pr CEP 86730

 

CONTRATO DE RATEIO Nº 236/2018 

Contrato de Rateio que entre si celebram o Consórcio 
Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 
Estado do Paraná – CINDEPAR e o 
CIANORTE, de acordo com Dispensa 30/2018, Processo 
429/2018, Contrato 1.307/2018 do Municipio de Cianorte.

 

Por este instrumento de Contrato de Rateio que entre si celebram o 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF n° 18.273.727/0001-08, com sede na Rua Marginal do 
Jardim Imperial, 1.101, Jardim Imperial, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, aqui 
representado pelo seu Presidente, em pleno exercício do mandato, Sr. 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 
PR, inscrito no CPF/MF n° 166.642.729-20, residente e domiciliado na 

Rua Camilo Ramalho Mata, 37, na cidade de Astorga – PR, de ora em diante 
CONSORCIO e MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de direito 

AC Centro Civico, 100- Centro, CEP 87200-000, 
crita no CNPJ/MF sob o nº 76.309.806/0001-28, neste ato representado 

por seu Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o 

3 e no CPF/MF sob o nº 258.569.019-91, residente e domiciliado na 
Cianorte - PR, doravante denominado de CONSORCIADO

CONTRATO DE RATEIO mediante as diretrizes definidas nas 
conforme previsto na Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005 e 

Decreto Federal n°6.017 de 17 de janeiro de 2007, Estatuto aprovado pela Assembleia 
Geral em 03 de junho de 2013 e demais legislações pertinentes. 

DO OBJETO 
O objeto do presente instrumento é regulamentar o repasse destinado 
para participar do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 

CINDEPAR, serviços de micropavimentação asfáltica
329,32 m² e Serviços de Tratamento Superficial Triplo com Usina 

aproximadamente 11.440,50 m² de vias urbanas de livre escolha do município
, que serão destinados à aquisição de insumos e despesas com a utilização 

Conforme Dispensa 30/2018, Processo 429/2018, Contrato 1.307/2018 do 

A variação da quantidade em metros depende da condição em que 
se encontra o pavimento, sendo que o consórcio aplicará todos os materiais descri
cláusula primeira e terceira. 

 DA GESTÃO DOS RECURSOS 
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Contrato de Rateio que entre si celebram o Consórcio 
Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 

CINDEPAR e o Município de 
Dispensa 30/2018, Processo 

429/2018, Contrato 1.307/2018 do Municipio de Cianorte. 

Por este instrumento de Contrato de Rateio que entre si celebram o 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

pessoa jurídica de direito público, 
08, com sede na Rua Marginal do 

a cidade de Astorga, Estado do Paraná, aqui 
representado pelo seu Presidente, em pleno exercício do mandato, Sr. ANTONIO 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 
, residente e domiciliado na 

PR, de ora em diante 
pessoa jurídica de direito 

000, Cianorte, Estado 
8, neste ato representado 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, brasileiro, 
inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o 

e domiciliado na Rua 
CONSORCIADO, resolvem 

mediante as diretrizes definidas nas 
conforme previsto na Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005 e 

Decreto Federal n°6.017 de 17 de janeiro de 2007, Estatuto aprovado pela Assembleia 

O objeto do presente instrumento é regulamentar o repasse destinado à cota de ingresso 
para participar do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 

micropavimentação asfáltica em 
Tratamento Superficial Triplo com Usina 

de vias urbanas de livre escolha do município 
, que serão destinados à aquisição de insumos e despesas com a utilização 

Conforme Dispensa 30/2018, Processo 429/2018, Contrato 1.307/2018 do 

A variação da quantidade em metros depende da condição em que 
aplicará todos os materiais descritos na 

 Rua Marginal, 1.101 – Jardim Imperial 

A Gestão dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bem como, as 
respectivas prestações de Contas, que inclui a
contábeis e financeiros é de responsabilidade do Conselho Diretor, acompanhada e 
fiscalizada pelo Conselho Fiscal, conforme estabelecido no
Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de In
Estado do Paraná – CINDEPAR
Subcláusula Única–Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como, o 
Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato e em conformidade com o Estatuto Social.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – 
O valor do presente contrato é de
dois reais e quarenta e oito centavos
elemento de despesa 3.1.71.70.04
3.3.71.70.30.99 e R$ 340.302

Parágrafo Primeiro: O valor referido no caput destina

VALOR 

R$ 400,00 

R$ 206.237,44 

R$ 201.009,59 

R$ 1.500,00 

R$ 158.782,26 

R$ 12.538,48 

R$ 3.925,94 

R$ 5.148,23 

Jardim Imperial – Astorga – Pr CEP 86730

A Gestão dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bem como, as 
respectivas prestações de Contas, que inclui a elaboração e apresentação dos balanços 

inanceiros é de responsabilidade do Conselho Diretor, acompanhada e 
fiscalizada pelo Conselho Fiscal, conforme estabelecido no Protocolo de Intenções e

Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento 
CINDEPAR. 
Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como, o 

Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato e em conformidade com o Estatuto Social.

 DO VALOR 
O valor do presente contrato é de R$ 590.302,48 (Quinhentos e noventa mil trezentos e 
dois reais e quarenta e oito centavos), devendo ser empenhado 

nto de despesa 3.1.71.70.04.00, R$ 208.500,00 no elem
340.302,48 no elemento de despesa 4.4.71.70.51.04

: O valor referido no caput destina-se a: 

DESCRIÇÃO 

Cota de Ingresso 

Serviços de micropavimentação asfáltica com usin
(aprox 28.329,32 m² R$ 7,28 por m²) incluso na cota os 
insumos (38.000 litros de emulsão, 399 ton
125 sacos de cal), a usina móvel, tanque para armazenar a 
emulsão e equipe com 03 funcionários. 
Tratamento Superficial Triplo com Usina 
11.440,50 m² - R$ 17,57 por m²) onde oferecemos os insumos 
(40.000 litros de emulsão, 229 ton de Pedra Meia
Pedrisco 3/8, 80 ton de Pó de Pedra), a usina móvel, tanque
para armazenar a emulsão e equipe com 03 funcionários.
Máquina Extrusora de concreto. Sendo o transporte, o 
concreto, o combustível e o operador por conta do município. 
(10 x 150,00) 

3.053,51 toneladas de Pedra Graduada para execução de 
base asfáltica ao custo de R$ 52,00 a tonelada

Hotéis e Refeições ao custo de R$ 0,08 por m² 
- BRITA GRADUADA - R$ 0,08 x 14.540,50
- TST - R$ 0,40 x 11.440,50 m² 
- MICRO - R$ 0,24 x 28.329,32 m²  
Rolo Compactador Médio R$ 0,27 (por m²) R$ 0,27
14.540,50 m² 

Rolo Compactador Pneumático R$ 0,45 (por m²) R$ 0,45 x 
11.440,50 m² 
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A Gestão dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bem como, as 
elaboração e apresentação dos balanços 

inanceiros é de responsabilidade do Conselho Diretor, acompanhada e 
Protocolo de Intenções e 

e Desenvolvimento do 

Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como, o 
Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato e em conformidade com o Estatuto Social. 

Quinhentos e noventa mil trezentos e 
devendo ser empenhado R$ 41.500,00 no 

no elemento de despesa 
elemento de despesa 4.4.71.70.51.04 

áltica com usina móvel 
por m²) incluso na cota os 

ton de pó de pedra e 
sacos de cal), a usina móvel, tanque para armazenar a 

Tratamento Superficial Triplo com Usina Móvel (aprox 
) onde oferecemos os insumos 
ton de Pedra Meia, 115 ton de 

ton de Pó de Pedra), a usina móvel, tanque 
para armazenar a emulsão e equipe com 03 funcionários. 
Máquina Extrusora de concreto. Sendo o transporte, o 
concreto, o combustível e o operador por conta do município. 

toneladas de Pedra Graduada para execução de 
a tonelada. 

08 por m²  
540,50 m² 

io R$ 0,27 (por m²) R$ 0,27 x 

Rolo Compactador Pneumático R$ 0,45 (por m²) R$ 0,45 x 
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 Rua Marginal, 1.101 – Jardim Imperial 

A Gestão dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bem como, as 
respectivas prestações de Contas, que inclui a
contábeis e financeiros é de responsabilidade do Conselho Diretor, acompanhada e 
fiscalizada pelo Conselho Fiscal, conforme estabelecido no
Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de In
Estado do Paraná – CINDEPAR
Subcláusula Única–Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como, o 
Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato e em conformidade com o Estatuto Social.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – 
O valor do presente contrato é de
dois reais e quarenta e oito centavos
elemento de despesa 3.1.71.70.04
3.3.71.70.30.99 e R$ 340.302

Parágrafo Primeiro: O valor referido no caput destina

VALOR 

R$ 400,00 

R$ 206.237,44 

R$ 201.009,59 

R$ 1.500,00 

R$ 158.782,26 

R$ 12.538,48 

R$ 3.925,94 

R$ 5.148,23 
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A Gestão dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bem como, as 
respectivas prestações de Contas, que inclui a elaboração e apresentação dos balanços 

inanceiros é de responsabilidade do Conselho Diretor, acompanhada e 
fiscalizada pelo Conselho Fiscal, conforme estabelecido no Protocolo de Intenções e

Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento 
CINDEPAR. 
Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como, o 

Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato e em conformidade com o Estatuto Social.

 DO VALOR 
O valor do presente contrato é de R$ 590.302,48 (Quinhentos e noventa mil trezentos e 
dois reais e quarenta e oito centavos), devendo ser empenhado 

nto de despesa 3.1.71.70.04.00, R$ 208.500,00 no elem
340.302,48 no elemento de despesa 4.4.71.70.51.04

: O valor referido no caput destina-se a: 

DESCRIÇÃO 

Cota de Ingresso 

Serviços de micropavimentação asfáltica com usin
(aprox 28.329,32 m² R$ 7,28 por m²) incluso na cota os 
insumos (38.000 litros de emulsão, 399 ton
125 sacos de cal), a usina móvel, tanque para armazenar a 
emulsão e equipe com 03 funcionários. 
Tratamento Superficial Triplo com Usina 
11.440,50 m² - R$ 17,57 por m²) onde oferecemos os insumos 
(40.000 litros de emulsão, 229 ton de Pedra Meia
Pedrisco 3/8, 80 ton de Pó de Pedra), a usina móvel, tanque
para armazenar a emulsão e equipe com 03 funcionários.
Máquina Extrusora de concreto. Sendo o transporte, o 
concreto, o combustível e o operador por conta do município. 
(10 x 150,00) 

3.053,51 toneladas de Pedra Graduada para execução de 
base asfáltica ao custo de R$ 52,00 a tonelada

Hotéis e Refeições ao custo de R$ 0,08 por m² 
- BRITA GRADUADA - R$ 0,08 x 14.540,50
- TST - R$ 0,40 x 11.440,50 m² 
- MICRO - R$ 0,24 x 28.329,32 m²  
Rolo Compactador Médio R$ 0,27 (por m²) R$ 0,27
14.540,50 m² 

Rolo Compactador Pneumático R$ 0,45 (por m²) R$ 0,45 x 
11.440,50 m² 
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A Gestão dos recursos financeiros estabelecidos neste contrato, bem como, as 
elaboração e apresentação dos balanços 

inanceiros é de responsabilidade do Conselho Diretor, acompanhada e 
Protocolo de Intenções e 

e Desenvolvimento do 

Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como, o 
Consórcio Público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações 
estabelecidas neste contrato e em conformidade com o Estatuto Social. 

Quinhentos e noventa mil trezentos e 
devendo ser empenhado R$ 41.500,00 no 

no elemento de despesa 
elemento de despesa 4.4.71.70.51.04 

áltica com usina móvel 
por m²) incluso na cota os 

ton de pó de pedra e 
sacos de cal), a usina móvel, tanque para armazenar a 

Tratamento Superficial Triplo com Usina Móvel (aprox 
) onde oferecemos os insumos 
ton de Pedra Meia, 115 ton de 

ton de Pó de Pedra), a usina móvel, tanque 
para armazenar a emulsão e equipe com 03 funcionários. 
Máquina Extrusora de concreto. Sendo o transporte, o 
concreto, o combustível e o operador por conta do município. 

toneladas de Pedra Graduada para execução de 
a tonelada. 

08 por m²  
540,50 m² 

io R$ 0,27 (por m²) R$ 0,27 x 

Rolo Compactador Pneumático R$ 0,45 (por m²) R$ 0,45 x 
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R$ 542,00 

R$ 218,54 

 

Subcláusula Segunda– O Valor de que trata esta clausula deverá
parcela única, até 10 (dez) dias após a assinatura do presente instrumento, através de 
transferência/depósito na conta corrente nº 263
banco 104 (Caixa Econômica Federal) de titularidade do Consórcio Público Intermunicipal 
de Inovação e Desenvolvimento 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
O CONSORCIADO, em razão da pactuação
instrumento, para o exercício financeiro de 2018
para suportar as despesas assumidas através do presente Contrato de Rateio.
Subcláusula Única– O 
conforme o Protocolo de Intenções/
quando não consignar, na sua legislação orçamentária pertinente, dotação suficiente para 
suportar as despesas assumidas por meio do presente Co
 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO 
O CONSORCIADO fica responsável pela fiscalização da execução do presente Contrato 
de Rateio, além das demais obrigações e responsabilidades constantes da Legislação e 
do Protocolo de Intenções/
 

I - Efetuar o pagamento de sua cota de rateio, nos termos previstos na Cláusula Terceira;

II- Disponibilizar uma retro escavadeira para carregamento do pó de pedra

III - Efetuar o corte de árvores à
bem como fazer serviço de tapa buraco se o pavimento estiver muito danificado;

IV - Efetuar a limpeza e lavagem das ruas;

V - Disponibilizar dois ajudantes para serviços de acabamento e sinalização de rua
horários compatíveis com os operadores do CINDEPAR;

VI – Para dar inicio as atividades é imprescindível o envio da 
deverá conter a indicação de um
Município para acompanhar a Vistoria Técnica 
conferir e se responsabilizar pelo recebimento 
clausulas primeira e terceira
ficando sob a responsabilidade do município o armazenamento dos materiais em local 
seguro, a fim de não comprometer a quantidade de serviços executados;

VII - No final o município 
a metragem das ruas executadas;

Jardim Imperial – Astorga – Pr CEP 86730

Vistoria Técnica (Visita Técnica do Engenheiro R$ 280,00 e 
R$ 1,00 por Km percorrido (Astorga - Cianorte

Emissão de ART (conforme Art. 2º da Resolução 
do CONFEA) 

O Valor de que trata esta clausula deverá 
parcela única, até 10 (dez) dias após a assinatura do presente instrumento, através de 
transferência/depósito na conta corrente nº 263-2, agência 1318 (Astorga),
anco 104 (Caixa Econômica Federal) de titularidade do Consórcio Público Intermunicipal 

e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR. 

DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO DE 201
razão da pactuaçãocontida na clausula terceira

exercício financeiro de 2018, deverá consignar 
para suportar as despesas assumidas através do presente Contrato de Rateio.

 CONSORCIADO poderá ser excluído do 
Protocolo de Intenções/Estatuto do CINDEPAR, e após prévia suspensão, 

quando não consignar, na sua legislação orçamentária pertinente, dotação suficiente para 
suportar as despesas assumidas por meio do presente Contrato de Rateio.

OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO (MUNICÍPIO
fica responsável pela fiscalização da execução do presente Contrato 

de Rateio, além das demais obrigações e responsabilidades constantes da Legislação e 
Protocolo de Intenções/Estatuto do CONSÓRCIO, devendo: 

Efetuar o pagamento de sua cota de rateio, nos termos previstos na Cláusula Terceira;

Disponibilizar uma retro escavadeira para carregamento do pó de pedra

Efetuar o corte de árvores à margem das ruas onde serão executados os serviços, 
bem como fazer serviço de tapa buraco se o pavimento estiver muito danificado;

Efetuar a limpeza e lavagem das ruas; 

Disponibilizar dois ajudantes para serviços de acabamento e sinalização de rua
s com os operadores do CINDEPAR; 

Para dar inicio as atividades é imprescindível o envio da Ordem de Serviço
deverá conter a indicação de um Profissional responsável (nome, RG e CPF)
Município para acompanhar a Vistoria Técnica e a execução dos serviços; 

e se responsabilizar pelo recebimento dos materiais 
clausulas primeira e terceira; realizando se necessário a pesagem dos mesmos, 

ponsabilidade do município o armazenamento dos materiais em local 
seguro, a fim de não comprometer a quantidade de serviços executados;

o município deverá emitir o Termo de Conclusão com Croqui contendo 
a metragem das ruas executadas; 
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Vistoria Técnica (Visita Técnica do Engenheiro R$ 280,00 e 
Cianorte) 262 km 

Emissão de ART (conforme Art. 2º da Resolução 1067/2015 

 ser repassado em 
parcela única, até 10 (dez) dias após a assinatura do presente instrumento, através de 

storga), operação 006, 
anco 104 (Caixa Econômica Federal) de titularidade do Consórcio Público Intermunicipal 

EXERCÍCIO DE 2018 
terceira do presente 

, deverá consignar dotação suficiente 
para suportar as despesas assumidas através do presente Contrato de Rateio. 

excluído do CONSÓRCIO, 
, e após prévia suspensão, 

quando não consignar, na sua legislação orçamentária pertinente, dotação suficiente para 
ntrato de Rateio. 

MUNICÍPIO) 
fica responsável pela fiscalização da execução do presente Contrato 

de Rateio, além das demais obrigações e responsabilidades constantes da Legislação e 

Efetuar o pagamento de sua cota de rateio, nos termos previstos na Cláusula Terceira; 

Disponibilizar uma retro escavadeira para carregamento do pó de pedra; 

margem das ruas onde serão executados os serviços, 
bem como fazer serviço de tapa buraco se o pavimento estiver muito danificado; 

Disponibilizar dois ajudantes para serviços de acabamento e sinalização de ruas, em 

Ordem de Serviço, que 
(nome, RG e CPF) do 

execução dos serviços; bem como 
 mencionado nas 

a pesagem dos mesmos, 
ponsabilidade do município o armazenamento dos materiais em local 

seguro, a fim de não comprometer a quantidade de serviços executados; 

deverá emitir o Termo de Conclusão com Croqui contendo 

 Rua Marginal, 1.101 – Jardim Imperial 

VIII - A pedra deverá ser armazenada próxima ao local onde serão executados os 
serviços, e deverá ser coberta com lona plástica;

IX - O município deverá retirar os entulhos e galhos resultantes dos serviços executados;

X – O Município devera ter a base do 
Tratamento Superficial Triplo 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIO
O CONSÓRCIO é responsável por promover a gestão técnico
implantação, a manutenção das atividades, operacionaliz
presente instrumento, executando direta ou indiretamente todos os serviços e as 
contratualizações necessárias para o cumprimento de suas finalidades, bem como 
contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste C
fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelo 
além de: 
I – Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades ou 
nas áreas específicas, observadas as normas de contabilidade púb
II – Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 
financeiro aplicáveis às entidades públicas;
III – Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do 
presente Contrato de Rateio
IV – Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive 
prestando contas na forma da Lei.
CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES
Ressalvados os motivos devidamente comprovados de força maior e aqueles que 
porventura possam ser apresentados, a parte que infringir qualquer das cláusulas, 
prazos, condições, obrigações ou responsabilidades constantes deste instrumento, 
incorrerá nas penalidades estabelecidas em lei ou no Estatuto do 
Subcláusula Única– No caso de rescisão sem justo motivo, a parte será notificada antes 
da aplicação da penalidade e terá até 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa, a 
qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na penalidade.
 
CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA
Este Contrato vigorará para o período de 
2018. 
CLAUSULA NONA - DO ADITAMENTO 

O Contrato poderá ser alterado por decisão das 
aditivo, sendo vedada, em qualquer hipótese, a modi

O Contrato poderá sofrer re
Portaria de institui os preços
como outras alterações devidamente justificadas e comprovadas pelo CINDEPAR
A conclusão dos serviços contratados ficará condicionada ao pagamento do reequilíbrio 
econômico devidamente comprovado
quando for o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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A pedra deverá ser armazenada próxima ao local onde serão executados os 
á ser coberta com lona plástica; 

O município deverá retirar os entulhos e galhos resultantes dos serviços executados;

Município devera ter a base do asfalto pronta para execução dos serviços de 
Tratamento Superficial Triplo – TST. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIO 
é responsável por promover a gestão técnico

implantação, a manutenção das atividades, operacionalização e execução 
presente instrumento, executando direta ou indiretamente todos os serviços e as 
contratualizações necessárias para o cumprimento de suas finalidades, bem como 
contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste C
fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelo 

plicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades ou 
nas áreas específicas, observadas as normas de contabilidade pública;

xecutar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 
financeiro aplicáveis às entidades públicas; 

acilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do 
Contrato de Rateio; 

odas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive 
prestando contas na forma da Lei. 

DAS PENALIDADES 
Ressalvados os motivos devidamente comprovados de força maior e aqueles que 
porventura possam ser apresentados, a parte que infringir qualquer das cláusulas, 
prazos, condições, obrigações ou responsabilidades constantes deste instrumento, 

alidades estabelecidas em lei ou no Estatuto do CONSÓRCIO.
No caso de rescisão sem justo motivo, a parte será notificada antes 

da aplicação da penalidade e terá até 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa, a 
a ou deixando de ser apresentada, culminará na penalidade.

VIGÊNCIA 
ato vigorará para o período de 18 de Dezembro de 2018 a 31 de d

DO ADITAMENTO  

poderá ser alterado por decisão das partes, por meio de assinatura de termo 
vo, sendo vedada, em qualquer hipótese, a modificação de seu objeto.

ontrato poderá sofrer reequilíbrio econômico financeiro de acordo com a mudança da 
preços públicos para prestação de serviços pelo Consorcio

como outras alterações devidamente justificadas e comprovadas pelo CINDEPAR
A conclusão dos serviços contratados ficará condicionada ao pagamento do reequilíbrio 
econômico devidamente comprovado, no prazo máximo de 10 (dez) d

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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A pedra deverá ser armazenada próxima ao local onde serão executados os 

O município deverá retirar os entulhos e galhos resultantes dos serviços executados; 

asfalto pronta para execução dos serviços de 

é responsável por promover a gestão técnico-administrativa, a 
execução do objeto do 

presente instrumento, executando direta ou indiretamente todos os serviços e as 
contratualizações necessárias para o cumprimento de suas finalidades, bem como 
contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste Contrato de Rateio, 
fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelo CONSORCIADO, 

plicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades ou 
lica; 

xecutar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 

acilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do 

odas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive 

Ressalvados os motivos devidamente comprovados de força maior e aqueles que 
porventura possam ser apresentados, a parte que infringir qualquer das cláusulas, 
prazos, condições, obrigações ou responsabilidades constantes deste instrumento, 

CONSÓRCIO. 
No caso de rescisão sem justo motivo, a parte será notificada antes 

da aplicação da penalidade e terá até 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa, a 
a ou deixando de ser apresentada, culminará na penalidade. 

de 2018 a 31 de dezembro de 

partes, por meio de assinatura de termo 
ão de seu objeto. 

de acordo com a mudança da 
serviços pelo Consorcio, bem 

como outras alterações devidamente justificadas e comprovadas pelo CINDEPAR. 
A conclusão dos serviços contratados ficará condicionada ao pagamento do reequilíbrio 

no prazo máximo de 10 (dez) dias da solicitação, 
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Os casos omissos ao presente Contrato serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei n° 11.107/05,
legais aplicáveis. 
Subcláusula Primeira– Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou 
de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, 
o CONSORCIADO, mediante notificação escrita, deverá inform
apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a 
contribuição prevista neste instrumento, sem prejuízo da aplicação da penalidade 
estabelecida na cláusula anterior.
Subcláusula Segunda – 
obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste instrumento obriga o 
CONSÓRCIO a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos 
novos limites. 
Subcláusula Terceira– Com o objetivo de permitir o atendimento 
Complementar n° 101/2000, o 
necessárias para que sejam consolidadas nas contas do 
receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas 
cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou 
projetos atendidos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da 
comarca de Astorga-PR. 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias, para que se produzam os 
necessários efeitos jurídicos e legais.

 

Astorga-PR, 18 de Dezembro

 

_____________________________
           Antonio Carlos Lopes
                   Presidente 
 

 

Testemunhas:  

 

_____________________________
CPF:    
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Os casos omissos ao presente Contrato serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei n° 11.107/05, no Protocolo de Intenções/Estatuto e demais instrumentos 

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou 
de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, 

, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao 
apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a 
contribuição prevista neste instrumento, sem prejuízo da aplicação da penalidade 
estabelecida na cláusula anterior. 

 A eventual impossibilidade de o CONSORCIADO
obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste instrumento obriga o 

a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos 

Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei 
Complementar n° 101/2000, o CONSÓRCIO deve fornecer as informações financeiras 
necessárias para que sejam consolidadas nas contas do CONSORCIADO
receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas 
cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou 

PRIMEIRA – DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da 

por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias, para que se produzam os 
necessários efeitos jurídicos e legais. 

Dezembro de 2018. 

__________________  _______________________________
Antonio Carlos Lopes           Claudemir Romero Bongiorno

                           Município de

_____________________________  _______________________________
    CPF: 
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Os casos omissos ao presente Contrato serão resolvidos em estrita obediência às 
e demais instrumentos 

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou 
de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, 

la ao CONSÓRCIO, 
apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a 
contribuição prevista neste instrumento, sem prejuízo da aplicação da penalidade 

ONSORCIADO cumprir a 
obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste instrumento obriga o 

a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos 

dos dispositivos da Lei 
deve fornecer as informações financeiras 

CONSORCIADO, todas as 
receitas e despesas realizadas, de forma a que possam ser contabilizadas nas contas de 
cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou 

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o Foro da 

por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias, para que se produzam os 

_______________________________ 
Claudemir Romero Bongiorno 

Município de Cianorte 

_______________________________ 
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VIII - A pedra deverá ser armazenada próxima ao local onde serão executados os 
serviços, e deverá ser coberta com lona plástica;

IX - O município deverá retirar os entulhos e galhos resultantes dos serviços executados;

X – O Município devera ter a base do 
Tratamento Superficial Triplo 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIO
O CONSÓRCIO é responsável por promover a gestão técnico
implantação, a manutenção das atividades, operacionaliz
presente instrumento, executando direta ou indiretamente todos os serviços e as 
contratualizações necessárias para o cumprimento de suas finalidades, bem como 
contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste C
fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelo 
além de: 
I – Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades ou 
nas áreas específicas, observadas as normas de contabilidade púb
II – Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 
financeiro aplicáveis às entidades públicas;
III – Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do 
presente Contrato de Rateio
IV – Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive 
prestando contas na forma da Lei.
CLÁUSULA SETIMA – DAS PENALIDADES
Ressalvados os motivos devidamente comprovados de força maior e aqueles que 
porventura possam ser apresentados, a parte que infringir qualquer das cláusulas, 
prazos, condições, obrigações ou responsabilidades constantes deste instrumento, 
incorrerá nas penalidades estabelecidas em lei ou no Estatuto do 
Subcláusula Única– No caso de rescisão sem justo motivo, a parte será notificada antes 
da aplicação da penalidade e terá até 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa, a 
qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na penalidade.
 
CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA
Este Contrato vigorará para o período de 
2018. 
CLAUSULA NONA - DO ADITAMENTO 

O Contrato poderá ser alterado por decisão das 
aditivo, sendo vedada, em qualquer hipótese, a modi

O Contrato poderá sofrer re
Portaria de institui os preços
como outras alterações devidamente justificadas e comprovadas pelo CINDEPAR
A conclusão dos serviços contratados ficará condicionada ao pagamento do reequilíbrio 
econômico devidamente comprovado
quando for o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Jardim Imperial – Astorga – Pr CEP 86730

A pedra deverá ser armazenada próxima ao local onde serão executados os 
á ser coberta com lona plástica; 

O município deverá retirar os entulhos e galhos resultantes dos serviços executados;

Município devera ter a base do asfalto pronta para execução dos serviços de 
Tratamento Superficial Triplo – TST. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIO 
é responsável por promover a gestão técnico

implantação, a manutenção das atividades, operacionalização e execução 
presente instrumento, executando direta ou indiretamente todos os serviços e as 
contratualizações necessárias para o cumprimento de suas finalidades, bem como 
contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste C
fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelo 

plicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades ou 
nas áreas específicas, observadas as normas de contabilidade pública;

xecutar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 
financeiro aplicáveis às entidades públicas; 

acilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do 
Contrato de Rateio; 

odas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive 
prestando contas na forma da Lei. 

DAS PENALIDADES 
Ressalvados os motivos devidamente comprovados de força maior e aqueles que 
porventura possam ser apresentados, a parte que infringir qualquer das cláusulas, 
prazos, condições, obrigações ou responsabilidades constantes deste instrumento, 

alidades estabelecidas em lei ou no Estatuto do CONSÓRCIO.
No caso de rescisão sem justo motivo, a parte será notificada antes 

da aplicação da penalidade e terá até 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa, a 
a ou deixando de ser apresentada, culminará na penalidade.

VIGÊNCIA 
ato vigorará para o período de 18 de Dezembro de 2018 a 31 de d

DO ADITAMENTO  

poderá ser alterado por decisão das partes, por meio de assinatura de termo 
vo, sendo vedada, em qualquer hipótese, a modificação de seu objeto.

ontrato poderá sofrer reequilíbrio econômico financeiro de acordo com a mudança da 
preços públicos para prestação de serviços pelo Consorcio

como outras alterações devidamente justificadas e comprovadas pelo CINDEPAR
A conclusão dos serviços contratados ficará condicionada ao pagamento do reequilíbrio 
econômico devidamente comprovado, no prazo máximo de 10 (dez) d

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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A pedra deverá ser armazenada próxima ao local onde serão executados os 

O município deverá retirar os entulhos e galhos resultantes dos serviços executados; 

asfalto pronta para execução dos serviços de 

é responsável por promover a gestão técnico-administrativa, a 
execução do objeto do 

presente instrumento, executando direta ou indiretamente todos os serviços e as 
contratualizações necessárias para o cumprimento de suas finalidades, bem como 
contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste Contrato de Rateio, 
fornecendo recibo dos depósitos efetuados em conta corrente pelo CONSORCIADO, 

plicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades ou 
lica; 

xecutar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito 

acilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do 

odas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive 

Ressalvados os motivos devidamente comprovados de força maior e aqueles que 
porventura possam ser apresentados, a parte que infringir qualquer das cláusulas, 
prazos, condições, obrigações ou responsabilidades constantes deste instrumento, 

CONSÓRCIO. 
No caso de rescisão sem justo motivo, a parte será notificada antes 

da aplicação da penalidade e terá até 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa, a 
a ou deixando de ser apresentada, culminará na penalidade. 

de 2018 a 31 de dezembro de 

partes, por meio de assinatura de termo 
ão de seu objeto. 

de acordo com a mudança da 
serviços pelo Consorcio, bem 

como outras alterações devidamente justificadas e comprovadas pelo CINDEPAR. 
A conclusão dos serviços contratados ficará condicionada ao pagamento do reequilíbrio 

no prazo máximo de 10 (dez) dias da solicitação, 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 30/2018 – Processo 429/2018

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou com o CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
DO PARANÁ - CINDEPAR, para repasse destinado à cota de ingresso para 
participar do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento 
do Estado do Paraná – CINDEPAR, e contratação serviços de micropavimen-
tação asfáltica em aproximadamente 28.329,32 m² e Serviços de Tratamento 
Superficial Triplo com Usina Móvel em aproximadamente 11.440,50 m² de vias 
urbanas de livre escolha do município de Cianorte, que serão destinados à aqui-
sição de insumos e despesas com a utilização da usina, mediante DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Dezembro de 2018.    

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 1.307/2018 - 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 o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDE-
PAR, pessoa jurídica de direito público, localizada na Rua Marginal do Jardim 
Imperial, 1101, Jardim Imperial, no município de Astorga, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.273.727/0001-08.  
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FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo por Dispensa de Li-
citação nº 30/2018.
OBJETO: repasse destinado à cota de ingresso para participar do Consórcio 
Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná 
– CINDEPAR, e contratação serviços de micropavimentação asfáltica em apro-
ximadamente 28.329,32 m² e Serviços de Tratamento Superficial Triplo com 
Usina Móvel em aproximadamente 11.440,50 m² de vias urbanas de livre es-
colha do município de Cianorte, que serão destinados à aquisição de insumos e 
despesas com a utilização da usina.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 590.302,48 
(Quinhentos e noventa mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de Dezembro de 2018.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 899/2018-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
RESOLVE:
Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor público municipal AG-
NALDO JUAREZ DAMASCENO, ocupante do cargo em comissão de PRO-
CURADOR JURÍDICO, no período de 17/12/2018 à 31/12/2018, devido às 
necessidades do Município.
Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser definida pela 
administração.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 900/2018-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 resultado do Processo Seletivo Simplificado PSS, de acordo 
com o Edital nº 001/2017, de 27 de janeiro de 2017,
  RESOLVE:
Art. 1º - RETIFICAR a redação do Artigo 1º da Portaria nº 669/2018 SEC/
ADM, de 20 de Agosto de 2018 (Publicada na Edição nº 1324 no Órgão Oficial 
Eletrônico do Município de Cianorte, em 21/08/2018), o qual passa a vigorar 
conforme segue abaixo:
Art.1º. PRORROGAR, o contrato por prazo determinado de, VANESSA CA-
MARGO PINTO para exercer a função pública inerente ao cargo de EDUCA-
DOR INFANTIL – 40 HORAS, até 20/12/2018, aprovada no Processo Seletivo 
Simplificado- PSS, para Contrato de Regime Especial de Trabalho, conforme 
Lei Municipal nº 4.615 de 13/08/2015, em substituição a servidora VALDILE-
NE APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES, que se encontra em Licença 
Maternidade, percebendo vencimento atribuído ao Nível A, Classe 1, de acordo 
com a Lei Municipal nº 4.163/2013, c/c com a Lei nº 4.845/2016.
Art. 2º - Ficam ratificadas as demais disposições da supracitada Portaria nº 
669/2018-SEC/ADM.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 901/2018-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 contido no processo protocolado sob nº 17419, de 11/12/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal, SILVIO FERNANDES, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
02 (dois) anos de licença sem vencimentos, para tratar de assuntos particula-
res, com base no artigo 148 do Regime Jurídico Único, da Lei Nº 1.267/90, de 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

INSTRUÇÃO NORMATIVA 04/2018 – SMEC.
Dispõe sobre o processo de concessão de Ordem de   Serviço para o ano letivo 
de 2019.
A Secretária Municipal de Educação e Cultura do Município de Cianorte – Esta-
do do Paraná, cumprindo as disposições do Decreto Nº225/2016, 
Considerando a necessidade de orientar o processo para concessão de ordens de 
serviço para o ano de dois mil e dezenove,
RESOLVE
Instruir os procedimentos para a concessão de Ordens de Serviço, para o ano 
letivo de 2019, de Professores, Professores de Educação Física, Professores Es-
pecialistas, Educadores Infantis de 40 horas e Educadores Infantis de 30 horas, 
pertencentes ao Magistério Público  do Município de Cianorte, obedecida a pre-
sente Instrução.
1.A emissão de Ordem de Serviço consiste especificamente na adequação quan-
to à movimentação do Professor, Professor de Educação Física, Professor Espe-
cialista, Educador Infantil de 30 horas e de 40 horas, que esteja em exercício de 
suas atividades funcionais:
a) de um turno para outro na Instituição de Ensino ao qual o profissional esteja 
lotado;
b) de uma Instituição de ensino para outra no âmbito do Município de Cianorte.
2.A Ordem de Serviço poderá ser concedida ao profissional que necessitar exer-
cer suas funções em horário ou local diferente de sua lotação, estando condi-
cionada a existência de aulas disponíveis, respeitando o cargo de concurso e o 
interesse público.
3. A Ordem de Serviço tem caráter temporário e se encerra no término do ano 
letivo em exercício.
4.As Ordens de Serviços para o ano letivo de 2019, somente poderão ser solici-
tadas dentro do seguinte cronograma:
I.Para os Educadores Infantis de 30 horas e de 40 horas, Professores Espe-
cialistas, Professores e Professores de Educação Física, das 8h às 17h no dia  
20/12/2018 e no dia 21/12/2018, impreterivelmente até as 11 horas.
5. O profissional do Magistério interessado deverá solicitar a ordem de serviço 
por meio de preenchimento de formulário próprio, que será disponibilizado na 
Instituição de Ensino.  
I.O Profissional deverá preencher um formulário de inscrição para cada cargo 
que pretenda obter a ordem de serviço.
II.A presença do solicitante na assembleia de distribuição é obrigatória. 
Parágrafo Único: se houver impedimento justificável para o não comparecimen-
to, poderá se fazer representar por procurador documentado. 
6.A sessão de concessão das ordens de serviço será pública para os Educadores 
Infantis de 30 horas e 40 horas que se realizará no dia 01/02/2019  às 14 horas, 
no Anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
7.A sessão será pública para os Professores e Professores de Educação Física 
que se  realizará  no dia 01/02/2019 às 18 horas, no Anfiteatro da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
8. Serão  concedidas as ordem de serviço nas seguintes situações:
I.Ao servidor da Instituição que necessite mudar de turno;
II.Ao servidor detentor de dois cargos efetivos, lotado em diferentes estabele-
cimentos de ensino, que necessitar de Ordem de Serviço para atuar na mesma 
escola.
9.Para a classificação serão considerados os critérios na seguinte ordem:
I – maior tempo de exercício nas funções de magistério na rede municipal de 
ensino do município de Cianorte, a contar da data de admissão no cargo atual.
II – maior habilitação ou titulação;
III – o mais idoso.
Parágrafo Único - Para efeito desta classificação, as licenças sem vencimentos 
serão descontadas.
10. Nos dias das assembleias do Concurso de Ordem de Serviço, serão reali-
zadas duas fases, uma logo após a outra, sendo que as vagas abertas na 1ª Fase 
serão imediatamente distribuídas na 2ª Fase.
Cianorte, 17  de dezembro  de 2018.

Maria Neuza Casassa
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Div. de Recursos Humanos

11/09/90, a partir de 01 de janeiro de 2019.
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 Dezembro de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Educação
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 064/2018 - CMC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

A Câmara Municipal de Cianorte, Estado do Paraná, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar às 10h00min do dia 15 de janeiro 
de 2019, na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Cianorte, sito à Avenida 
Santa Catarina, 621, em Cianorte, PR, PREGÃO PRESENCIAL, objetivando 
a Aquisição de etanol e gasolina comum para os veículos oficiais da Câmara 
Municipal de Cianorte para o período de 12 (doze) meses, pelo critério – Menor 
Preço Por Item, de acordo a legislação em vigor.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à dispo-
sição dos interessados na Diretoria de Administração da Câmara Municipal de 
Cianorte, localizada na Av. Santa Catarina nº 621 e através do site http://www.
camaracianorte.pr.gov.br (menu licitações - 2018). Informações complementa-
res 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, 18 de dezembro de 2018.

PORTARIA Nº 047/2018
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E :
 Art. 1º - Exonerar, a pedido, GRENALVAN CASTRO DE SOU-
ZA, do cargo de provimento em comissão de “Assessor Parlamentar”, a partir de 
18 de dezembro de 2018.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 17 
de dezembro de 2018.


