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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 002/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas
do dia 10 de Abril de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo menor
preço. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de
serviços topográficos. Valor Máximo: R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).
Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no
endereço acima indicado, no horário de expediente, ou através do site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-36196207, 3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 06 de Março de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 034/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão
de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para
aquisição de suplemento alimentar para distribuição gratuita aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até as 8:00 horas do
dia 20 de Março de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimento das
propostas até as 08:30 horas do dia 20 de Março de 2017; a abertura da sessão
pública às 10:00 horas do dia 20 de Março de 2017. O Edital e seus respectivos
modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima
ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44)
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 06 de Março de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Prefeitura do Município de Cianorte

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 035/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços
para aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, material de
embalagem e material de higiene para a Secretaria de Bem Estar Social. Credenciamento até as 8:00 horas do dia 22 de Março de 2017 através do site www.
caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 08:30 horas do dia 22 de Março
de 2017; a abertura da sessão pública às 15:00 horas do dia 22 de Março de
2017. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições
estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, em 06 de Março de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 010/2017
Reabertura de Prazos e Alterações
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do
dia 20 de Março de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
elétricos a serem utilizados na manutenção da iluminação de vias públicas –
Acervo Público.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Março de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0967

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 033/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do
dia 21 de Março de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e
contratação de serviços para colocação e manutenção de alambrados em campos
de futebol, quadras e demais praças esportivas do Município de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 06 de Março de 2017.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 459/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Eletrônico sob nº 367/2016, homologado
em 06/12/2016.
Valor Homologado: R$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de camisetas para os
eventos da Secretaria Municipal de Bem Estar Social.
Empresa: R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES – EIRELI - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

Qtde

Unid.

1

200

UN

2

800

UN

Descrição

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

B2

R$ 14,80

R$
2.960,00

B2

R$ 9,30

R$
7.440,00

camisetas na cor preta, em foil com plastzol, prensado na
cor dourado, material pv (65% poliéster e 35% viscose),
gola redonda, manga curta, estampa na frente e nas mangas,
tamanhos 16 a xgg, conforme pedido da secretaria.
camiseta em pv (65% poliéster e 35% viscose), cor branca,
gola redonda, manga curta, estampa frente e verso,
tamanhos 16 a xgg, conforme pedido da secretaria. com
estampa a combinar em 10 cores.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de dezembro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 460/2016 DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 378/2016, homologado
em 06/12/2016.
Valor Homologado: R$ 109.580,00 (cento e nove mil quinhentos e oitenta
reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contração de empresa para o
fornecimento de urnas funerárias adulto, infantil e obeso com translado
para as famílias assistidas pela política de assistência social.
Empresa: EZEQUIAS DE SOUZA - ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Item

1

2

3

4

Qtde

Unid.

Descrição

fornecimento de urna funerária adulto, material em
madeira, comprimento de 1,90m, largura de 0,60m,
65
UN
tipo
tampa
padrão,
materialde
do revestimento
interno
Publicação enviada
pela
Divisão
Licitações
em plástico com babado de tecido. incluso serviço
de ornamentação do caixão e higienização do corpo.
fornecimento de urna funerária infantil, material em
madeira, comprimento de 1,20m, largura de 0,25m,
15
UN
tipo tampa padrão, material do revestimento interno
em plástico com babado de tecido. incluso serviço
de ornamentação do caixão e higienização do corpo.
fornecimento de urna funerária obeso, material em
madeira, comprimento de 2,00m, largura de 0,76cm
e altura de 0,35cm, tipo tampa padrão, material do
7
UN
revestimento interno em plástico com babado de
tecido. incluso serviço de ornamentação do caixão e
higienização do corpo.
25.000
UN
quilômetros de translado e auxílio funeral.

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

MADERITE

950,00

61.750,00

o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 15
de Março de 2017, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min,
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e
os exames abaixo relacionados.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
CLAUDINEI NOBRE				
21º
FABRICIA BISPO FERNANDES			
22º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA
01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Trabalho (fotocópia)
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia)
Carteira de Identidade (fotocópia)
C.P.F. (fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia)
Certificado de Reservista (fotocópia)
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano)
(fotocópia)
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos
(fotocópia)
Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor
Certidão Negativa do Cartório de Protestos
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato
residiu nos 5 (cinco) últimos anos
Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional)
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l,
Raio X do Tórax e Coluna
Comprovante de escolaridade e histórico escolar
(fotocópia)
Comprovante de habilitação legal para o exercício do
cargo;
Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio
Declaração sobre exercício de outro cargo público
(acúmulo de cargo);
Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando
professor/educador comprovação exclusiva de magistério)
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)
Obs.: Trazer todos os documentos originais para
realização da conferência.
Cianorte, 06 de Março de 2017.

MADERITE

410,00

6.150,00

MADERITE

990,00

6.930,00

--

1,39

34.750,00

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1
ano) (fotocópia)
01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Identidade (fotocópia)
CPF (fotocópia)
Carteira de Trabalho (Fotocópia)
Cartão do Pis (fotocópia)
Comprovante de Residência
Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia)
CPF do Cônjuge (fotocópia)
Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos
(se houver) (fotocópia)
Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se
houver) (fotocópia)
CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver)
(fotocópia)
Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando
professor/educador comprovação exclusiva de
magistério) Fotocópia
Certidão de Tempo de Contribuição (INSS)

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI:
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Fevereiro
de 2013.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial
na data e horário abaixo mencionado implicará na perda automática do direito
a nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 15
de Março de 2017, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min,
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e
os exames abaixo relacionados.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
MAYARA OCCHI RODRIGUES			
176º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA
01(uma) foto 3x4 recente

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 06 de dezembro de 2016.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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Carteira de Trabalho (fotocópia)
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia)
Carteira de Identidade (fotocópia)
C.P.F. (fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia)
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano)
(fotocópia)
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos
(fotocópia)
Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor
Certidão Negativa do Cartório de Protestos
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato
residiu nos 5 (cinco) últimos anos
Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional)
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l,
Raio X do Tórax e Coluna, Exame médico de um
Otorrinolaringologista
Comprovante de escolaridade e histórico escolar
(fotocópia)
Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio
Declaração sobre exercício de outro cargo público
(acúmulo de cargo);
Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando
professor/educador comprovação exclusiva de magistério)
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)
Obs.: Trazer todos os documentos originais para
realização da conferência.
Cianorte, 06 de Março de 2017.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1
ano) (fotocópia)
01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Identidade (fotocópia)
CPF (fotocópia)
Carteira de Trabalho (Fotocópia)
Cartão do Pis (fotocópia)
Comprovante de Residência
Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia)
CPF do Cônjuge (fotocópia)
Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos
(se houver) (fotocópia)
Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se
houver) (fotocópia)
CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver)
(fotocópia)
Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando
professor/educador comprovação exclusiva de
magistério) Fotocópia
Certidão de Tempo de Contribuição (INSS)

Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI:
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838.
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OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Declaração de bens e valores que constituem seu
patrimônio
Declaração sobre exercício de outro cargo público
(acúmulo de cargo);
Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando
professor/educador comprovação exclusiva de magistério)
Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)
Obs.: Trazer todos os documentos originais para
realização da conferência.
Cianorte, 06 de Março de 2017.
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Endereço p/ entrega de Documentos da CAPSECI:
Rua Ipiranga nº 629, Fone (44)3631-1838.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
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