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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 046/2013
Prorrogação de Prazos
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 15:30 horas
do dia 19 de Abril de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo
maior desconto, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de reserva, emissão marcação, remarcação e fornecimento de
passagens aéreas nacionais mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 086/2013
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 25 de Abril de 2013, 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: Aquisição de palanques de madeira tratada para
instalação de cercas de proteção e placas de educação ambiental.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 087/2013
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 10:30 horas
do dia 25 de Abril de 2013, 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: Contratação de horas técnicas de serviços
de hidráulica e elétrica para os estabelecimentos da Secretaria Municipal de
Educação mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 088/2013
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 25 de Abril de 2013, 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: Aquisição de placas em chapa de aço
galvanizada e adesivos calandrados para uso pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 089/2013
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
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do dia 26 de Abril de 2013, 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: Aquisição de tintas e materiais de pintura
para reformas e acabamentos em obras publicas mediante sistema de registro
de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 090/2013
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 15:30 horas
do dia 25 de Abril de 2013, 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: Aquisição de peças e serviços em eletrodomésticos das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil mediante
sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Abril de 2013.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 85/2013
O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento
a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Prefeito Sr. Claudemir
Romero Bongiorno, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta
Licitação, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços,
tipo menor preço para o seguinte: Aquisição de material elétrico para uso em
manutenções da Secretaria Municipal de Saúde.
As propostas deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura do
Município, até as 08:45 do dia 30 de abril de 2013. A abertura e julgamento
das propostas estão marcados para as 09:30 do dia 30 de abril de 2013.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser
dirigidos à Comissão de Licitações.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de abril de 2013.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
DÉCIMO TERMO ADITIVO
DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 467/2008 FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA F. E. BERTO
ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2008.
CONTRATANTE: Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede à Avenida Goiás 100, Centro Cívico, inscrita no CNPJ/MF no 76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado
pelo seu Prefeito, Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de
Identidade RG n ° 1.554.531-3, e do CPF nº 258.569.019-91 e
CONTRATADA: F. E. Berto, pessoa jurídica de direito privado, com sede
a Rua Manaus 543, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.200.433/0001-41, inscrição estadual isento, neste ato representada pelo
Sr. Flávio Eduardo Berto, portador da Cédula de Identidade nº 7.287.255-0 e
inscrito no CPF/MF nº 005.314.479-10.
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem por objeto alterar a Clausula
3.6 que passa a ter a seguinte redação:
3.6 - Cabe à Contratada:
- Executar a varrição manual das vias e logradouros públicos, inclusive sarjetas, de acordo com as ordens de serviço fornecidas pela Administração Pública.
- Recolher os resíduos de qualquer natureza que estiverem em via e logradou-

2

ros públicos sob pena de advertência e rescisão contratual.
Cláusula Segunda: 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.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 03 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

Flávio Eduardo Berto
F. E. Berto
Contratada

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 32/2013 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. 07/13,
homologado em 04/04/2013
Valor Homologado: R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais).
Objeto: Horas de locação de escavadeira hidráulica e trator esteira para terraplanagem de estradas e
demais logradouros.
Empresa: Sarandi Tratores Ltda
Prazo da Ata de Registro de Preços: 06 MESES
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Valor unitário
Item
Qtde
Especificações
Valor total
registrado

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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1

horas de locação de escavadeira
hidráulica com no maximo 5 anos de
uso, com potencia minima de 122 hp,
um peso operacional mínimo de
17.280 kg, equipada com caçamba
1.000 com uma capacidade mínima de 0,88
m³; e incluir custo com transporte do
equipamento, operador, alimentação,
tributos, encargos sociais e
combustível do equipamento para
execução do serviço.

R$ 181,00

R$ 181.000,00

2

horas de locação de um trator esteira
com uma potência mínima de 167 cv,
um peso operacional mínimo de
17.500 kg; e incluir custo com
transporte do equipamento,
1.000
operador, alimentação, tributos,
encargos sociais e combustivel do
equipamento para execução do
serviço.

R$ 181,00

R$ 181.000,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de abril de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 35/2013 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. 30/13, homologado em
04/04/2013
Valor Homologado: R$ 23.272,50 (vinte e três mil e duzentos e setenta e dois
reais e cinquenta centavos).
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e equipes pertencentes a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA LTDA. ME
Prazo da Ata de Registro de Preços: 10/06/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Item
2

4

9

10

Qtde

Especificações

Valor unitário
registrado

Valor total

Marca

100

Caixas de copo de água mineral
de 200 ml, sem gás, contendo
48 unidades cada caixa

R$ 13,98

1.398,00

Boreal

120

Pacotes de 400 gr de alimento
achocolatado em po, energizado
com 9 vitaminas. Produto de
primeira linha, acondicionado
em embalagem atoxica.
Ingredientes: acucar, cacau em
po, soro de leite em po,
maltodextrina, estabilizante
lecitina de soja, aroma imitacao
de baunilha, vitaminas e sal.

R$ 2,95

354,00

Zaeli

30

Pacotes de 01 kg de farinha de
mandioca torrada, tipo 01.
Isenta de materias terrosas,
parasitas e umidade. Apresentar
coloracao homogenea e ausencia
de odores estranhos.

R$ 2,48

74,40

Amafil

20

Pacotes de 5kg de farinha de
trigo especial, enriquecida com
ferro e acido folico. Produto
obtido a partir do cereal limpo.
1ª qualidade.

R$ 7,90

158,00

Sol
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12

20

Lata de 100gr. De fermento em
pó químico. Ingredientes: amido
de milho ou fécula de mandioca,
fosfato monocálcico,
bicarbonato de sódio e
carbonato de cálcio. Primeira
qualidade. Com prazo de
validade mínimo de 06 meses.
1ª qualidade.

Z15

10

Galão de água, 20 litros

R$ 6,98

69,80

Boreal

50

Margarina vegetal com sal.
Emabalagem pote c/ 01 kg.
Com identificação do produto,
identificação do fabricante, data
de fabricação, com validade e de
acordo com as normas e/ ou
resoluções da anvisa/ms. O
produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ ou
ministério da saúde. 1ª

R$ 3,84

192,00

bertoline

24

30

Tempero completo sem pimenta
- pote com 500 grs, deve possuir
data de fabricação e de
vencimento, sendo a primeira
não superior a 02 meses.

R$ 1,95

58,50

Ciafrios

25

60

Vinagre de álcool - frasco com
750 ml

R$ 1,47

88,20

Chemin

50

Quilos de bacon em manta,
suíno defumado de primeira
qualidade, pouca gordura e
pesando aproximadamente 4,5
kg cada manta, resfriadas,
embalagem inspecionada pelo
ministério da agricultura,
contendo data de fabricação não
superior a 03 meses e data de
vencimento

R$ 14,78

739,00

Sadio

300

Quilo de carne bovina, alcatra
picada, resfriada, com aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios;
embalado em saco plástico
transparente de polietileno,
atóxico; e suas condições
deverão estar de acordo com as
normas técnicas de
alimentação. 1ª qualidade

R$ 16,45

80

Latas de 850 gr de extrato de
tomate, simples, concentrado.
Ingredientes: polpa de tomate,
água, sal, ácido cítrico e corante
natural de urucum. Válido por
dois anos a contar da data de
entrega

R$ 4,84

200

Quilos de carne bovina acem
moida, resfriada, com aspecto,
cor, cheiro e sabor proprios;
embalada em saco plastico
transparente de polietileno de
ate 2 kg cada, atoxico; e suas
condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas
de alimentacao. 1ª qualidade.

R$ 10,79

100

Quilos de salsicha a granel,
resfriadas e embaladas em
embalagem propria contendo
sua data de fabricacao nao
superior a 02 meses, e data de
vencimento. Produto
inspecionado pelo ministerio da
agricultura.

R$ 4,93

493,00

Seara

30

Pacotes de farinha de milho,
pacote de 01 kg, embalagem
plastica contendo datas de
fabricacao e vencimento sendo
aquela nao superior a 02 meses.

R$ 2,98

89,40

Katuai

53

30

Pacote de 01 kg de fuba de
milho amarelo. Obtido de graos
sadios, coloracao homogenea,
ausencia de materia estranha e
odores estranhos, enriquecido
com ferro e acido folico. Prazo
de validade: minimo de 4 meses.
Data de fabricacao maxima: 30
dias.

R$ 1,85

55,50

katuai

54

100

Guardanapo de papel - tamanho
medio - pct. C/ 50 unidades - 1ª

R$ 1,37

137,00

Nobre

40

Lata de 395gr de leite
condensado tradicional.
Embalagem longa vida com data
de fabricacao nao superior a 2
meses e data de vencimento.

R$ 2,96

118,40

Frimesa

19

26

30

37

41

47

51

55
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R$ 1,98

39,60

Royal

56

57

58

59

60

63
4.935,00

387,20

40

massa para pastel, embalagem
plastica resfriada a ate 10º c,
pacote com 500 gramas,
contendo nome do fabricante e
datas de fabricacao e
vencimento, sendo a de
fabricacao nao superior a 30
dias.

R$ 3,65

146,00

Bahiano

80

Latas de 200 gr de milho verde
em conserva, contendo graos
inteiros, reidratados ao natural,
contendo agua, acucar e sal.
Embalado em recipiente
metalico, hermeticamente
fechado e esterilizada atraves
de processo termico, com
validade de 3 anos da data de
fabricacao indicada na tampa
da lata e de 1ª qualidade.

R$ 1,28

102,40

Quero

5

Pacote de pimenta do reino
moida, embalagem com 200
grs, com data de fabricacao e
vencimento visiveis na
embalagem.

R$ 1,88

9,40

Dela torre

10

Palmito, em conserva,
embalagem com 300 gramas.
Embalagem deve conter a data
de fabricacao e vencimento,
sendo aquela nao superior a 03
meses.

R$ 6,98

69,80

Italy

10

Papel toalha, pacote, branco,
para maos, multifoliada,
crepado branco, calandrado,
formato 22,5 x 21cm, pacote
com 02 rolos. Alta absorcao.
Boa qualidade.

R$ 2,95

29,50

Nobre

120

Quilo de file de merluza, sem
espinha, fatiados em bifes de
aproximadamente 0,12 kg em
media, congelados e embalados
em embalagem propria
contendo a data de fabricacao,
que nao deve ser maior que 3
meses e a data de vencimento.

R$ 15,97

1.916,40

Arapongas

500

quilo de queijo mussarela
fatiada, resfriada de 1ª
qualidade, com registro no
ministerio da agricultura e com
sif/dipoa definitivo.

R$ 16,98

8.490,00

Nobre

Ribeiro

67

3

Quero

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de abril de 2013.

2.158,00

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Ribeiro

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 36/2013 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. 30/13, homologado em
04/04/2013
Valor Homologado: R$ 23.453,10 (vinte e três mil e quatrocentos e cinquenta e
tres reais e dez centavos).
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e equipes pertencentes a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer.
Empresa: J Gomes Simão & Cia Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 10/06/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

Especificações

Valor unitário
registrado

Valor total

Marca

50

Açúcar cristal, sacarose de cana-deaçúcar, na cor branca. Embalagem
de 5kg em polietileno, contendo
dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, de
acordo com as normas e/ou
resoluções vigentes da anvisa/ms.

R$ 7,82

391,00

D’ouro

6

30

Caixa com 30 embalagens de 200g
de chá mate, para infusão, tostado.
Produto obtido através da tostagem
das folhas e talos de erva mate (ilex
paraguariensis). 1ª qualidade

R$ 3,85

115,50

Matte
leão

7

80

Café torrado moído, de primeira
qualidade. Embalagem de 500gr

R$ 5,17

413,60

Cianorte

400

Pacotes de 1 kl. De feijao
carioquinha tipo 1, com no minimo
90% de graos inteiros. 1ª qualidade.

R$ 3,95

1.580,00

Efraim

Item

3

8
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14

30

Lata de 395gr de creme de leite,
produto deve data de fabricação não
superior a 02 meses e data de
vencimento

30

Caixas com 85 grs de sobremesa de
gelatina, colorido artificialmente.
Ingredientes: açúcar cristal,
gelatina, sal refinado, acidulante
(ácido fumárico), regulador de
acidez (citrato de sódio),
aromatizante e corante artificiais,
com registro no ministério da saúde.
Divididos entre os sabores: uva,
abacaxi, morango e cereja

R$ 3,48

104,40

17,70

250

R$ 2,84

600

Quilo de carne bovina, colchão mole
cortado em bifes, resfriado, com
aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; embalado em saco plástico
transparente de polietileno, atóxico;
e suas condições deverão estar de
acordo com as normas técnicas de
alimentação. 1ª qualidade

R$ 14,75

29

300

Quilo de carne bovina, bisteca sem
filé, resfriada, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios; embalado
em saco plástico transparente de
polietileno, atóxico; e suas
condições deverão estar de acordo
com as normas técnicas de
alimentação. 1ª qualidade

R$ 13,85

4.155,00

Açougue
do
baiano

31

100

Palito dental - caixa com 100
unidades

R$ 0,44

44,00

Gina

100

Caixa de 63 gramas de caldo de
carne, em tabletes. Ingredientes:
sal, gordura vegetal, amido, cebola,
salsa, alecrim, louro, extrato de
carne, cúrcuma, noz-moscada,
pimenta-do-reino branca, cravo,
realçadores de sabor glutamato
monossódico e inosinato dissódico,
aromatizante e corante

R$ 1,24

124,00

Maggi

27

32

1.494,00

Açougue
do
baiano

100

Quilos de lingüica calabresa,
resfriadas e embaladas em
embalagem propria contendo sua
data de fabricacao nao superior a
02 meses, e data de vencimento.
Produto inspecionado pelo
ministerio da agricultura.

R$ 9,93

993,00

Açougue
do
baiano

20

Azeitona verde, embalagem de vidro
contendo no rotulo a data de
fabricacao, nao superior a 03
meses, data de vencimento e
inspecao do ministerio da
agricultura. Embalagem com 500
gramas drenada.

R$ 5,93

118,60

Pinduca

52

30

Pacotes de farinha de rosca, pacote
de 01 kg, embalagem plastica
contendo datas de fabricacao e
vencimento sendo aquela nao
superior a 02 meses.

R$ 1,99

59,70

Pinduca

61

40

Queijo ralado - tipo parmesao - pct.
C/ 50 grs.

R$ 1,99

79,60

Frimeza

45

Frascos (lata ou pat.) 900 ml de oleo
de soja, refinado, tipo 01. Data de
fabricacao: maxima de 3 meses.

20

R$ 4,98

Otker

R$ 4,79

100

300

43

R$ 0,59

49

479,00

renata

710,00

Coamo

8.850,00

Açougue
do
baiano

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 37/2013 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. 30/13, homologado em
04/04/2013
Valor Homologado: R$ 29.986,90 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e
seis reais e noventa centavos).
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e equipes pertencentes a Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer.
Empresa: Dad Supermercados Ltda Me
Prazo da Ata de Registro de Preços: 10/06/2013
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:
Qtde

Especificações

Valor unitário
registrado

Valor total

Marca

250

Pacotes de 05 kg de arroz agulhinha
tipo 1. Polido, longo, fino,
beneficiado e com graos inteiros. 1ª
qualidade.

R$ 7,94

1.985,00

Leduan

5

50

Lata de 250gr de sardinha com oleo.
Sardinhas ao proprio suco com oleo
comestivel. Ingredientes: sardinhas,
agua de constituicao (ao proprio
suco), oleo comestivel e sal. Nao
contem gluten. 1ª qualidade.

R$ 4,98

249,00

Coqueiro

11

20

Fósforo, contendo no mínimo 40
palitos. Embalagem pacote com 10
caixas

R$ 1,73

34,60

Fiat lux

16

100

Pacotes de 1kl. De macarrão
espaguete, sêmola especial, seca,
com ovos. Ingredientes: sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico (43,2%), farinha de trigo
comum enriquecida com ferro e
ácido fólico (43,2%), fécula de
mandioca (1,6%), corantes naturais
urucum e cúrcuma. Fabricada a
partir de matérias-primas
selecionadas sãs, limpas e de boa
qualidade. Deverão apresentar após
o cozimento cortes soltos de
consistência macia, porém não papa
ou pegajosa. Livre de matéria
terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais. Embalagem:
primária: sacos de polietileno
atóxico, resistentes, termossoldado,
contendo peso líquido 01 kg.
Validade mínima de 08 meses.
Rotulagem: de acordo co

R$ 4,29

429,00

Orsi

18

100

pacote de 01 kg de macarrão
parafuso semola especial, seca, com
ovos

R$ 4,42

442,00

Orsi

80

Duzias de ovos selecionados tipo 01,
de primeira qualidade, branco,
extra, isenta de sujidades, fungos,
substancias toxicas, cor, odor, sem
rachaduras, acondicionado em
bandejas de papelao forte, com
divisoes celulares, prazo minimo de
validade de 15 (quinze) dias e suas
condicoes deverao estar de acordo
com a norma tecnica de alimentacao

R$ 2,95

236,00

In natura

Item

1

33

35

38

39

40

Caixa de 63 gramas de caldo de
galinha, em tabletes. Ingredientes:
sal, gordura vegetal, amido, cebola,
cúrcuma, alho, salsa, carne de
galinha, pimenta-do-reino branca,
realçadores de sabor glutamato
monossódico e inosinato dissódico,
aromatizantes e corantes natural
cúrcuma e caramelo iii. Contém
glúten. 1ª qualidade

R$ 1,24

100

Doce de abóbora cremoso - pote c/
400 grs

R$ 2,95

295,00

Ciafrios

60

Latas de 200 gr de ervilha em
conserva, contendo grãos inteiros,
reidratados ao natural, contendo
água, açúcar e sal. Embalado em
recipiente metálico, hermeticamente
fechado e esterilizado através de um
processo térmico, com validade de 3
anos da data de fabricação indicada
na tampa da lata e de 1ª qualidade

R$ 1,37

82,20

Lar

60

Sal refinado, iodado, para consumo
domestico. Embalagem contendo 01
kg. - 1ª

R$ 0,98

58,80

moc

200

Quilos de carne bovina, patinho,
resfriada, com aspecto, cor, cheiro e
sabor proprios; embalada em saco
plastico transparente de polietileno
de ate 2 kg cada, atoxico; e suas
condicoes deverao estar de acordo
com as normas tecnicas de
alimentacao. 1ª qualidade.

R$ 14,75

2.950,00

Açougue
do
baiano

100

124,00

Maggi

21
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Quilos de carne de frango, peito,
embalado e congelado. Suas
condicoes deverao estar de acordo
com as normas tecnicas de
alimentacao. Embalagem deve
conter data de fabricacao nao
superior a 02 meses e data de
vencimento. Inspecionado pelo
ministerio da agricultura.

Nestlé

Macarrão "cabelo de anjo", sêmola
especial com ovos. Pacotes de
500gr. Ingredientes: Sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovos pasteurizados, corantes
naturais urucum e cúrcuma.
Contém Glúten. Fabricada a partir
de matérias-primas selecionadas
sãs, limpas e de boa qualidade.
Primária: sacos de polietileno
atóxico, resistentes, Termossoldado,
contendo peso líquido 500gr.
Validade mínima de 08 meses.
Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente.

17
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1.500

Quilos de pão francês, com peso
aproximado de 50 gramas por
unidade, devendo apresentar cor,
tamanho e formato uniformes,
produzidos no mesmo dia da
entrega.

23

50

Pacotes de orégano, pacotes com 10
grs, pacote contendo datas de
fabricação e vencimento, sendo
aquela não superior a 02 meses

R$ 0,93

46,50

De La
torre

28

300

Quilo de costela bovina, tipo ripa,
resfriada, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios; embalado em saco
plástico transparente de polietileno,
atóxico; e suas condições deverão
estar de acordo com as normas
técnicas de alimentação. 1ª
qualidade

R$ 9,80

2.940,00

Ribeiro

34

100

Doce de leite pastoso - pote c/ 400
grs

R$ 2,96

296,00

Ciafrios

36

100

Doce de goiaba cremoso - pote c/
400 grs. 1ª

R$ 1,64

164,00

Ciafrios

300

Quilos de carne de frango, coxa e
sobre coxa, embalado e congelado.
Suas condicoes deverao estar de
acordo com as normas tecnicas de
alimentacao. Embalagem deve
conter data de fabricacao nao
superior a 02 meses e data de
vencimento. Inspecionado pelo
ministerio da agricultura.

R$ 4,94

1.482,00

Granjeiro

100

Quilos de frango, file embalado e
congelado. Suas condicoes deverao
estar de acordo com as normas
tecnicas de alimentacao.
Embalagem deve conter data de
fabricacao nao superior a 02 meses
e data de vencimento. Inspecionado
pelo ministerio da agricultura.

R$ 9,85

985,00

Granjeiro

200

Suco, pacote de 01 quilo, em po,
para preparar 10 litros de suco.
Embalagem contendo instrucoes de
preparo, datas de fabricacao e
vencimento, sendo o primeiro menor
que 02 meses. Diversos sabores.

R$ 3,93

42

44

48

R$ 7,99

11.985,00

Dia a dia

786,00

Apti

50

180

Biscoito recheado, pacote com 170
gramas, embalagem contendo datas
de fabricacao e vencimento sendo
aquela nao superior a 02 meses,
diversos sabores.

R$ 1,76

316,80

Panco

62

500

quilo de apresuntado fatiado,
resfriado de 1ª qualidade, com
registro no ministerio da agricultura
e com sif/dipoa definitivo.

R$ 9,94

4.970,00

Frimesa

R$ 1,76

2.640,00

Cia nata

64

pacotes de 1.000ml de leite
pasteurizado e padronizado tipo c,
acondicionado em embalagem
1.500
plastica de 1ª qualidade. o produto
devera ter validade nao inferior a 3
dias.
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Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 04 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 51/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a empresa S R DUTRA ME, pessoa jurídica de direito
privado, com sede à Rua 19 de dezembro 633, na cidade de Cianorte, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 12.244.761/0001-78.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 42/2013.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiêne para a manutenção
dos Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/07/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 52/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a empresa S R DUTRA ME, pessoa jurídica de direito
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privado, com sede à Rua 19 de dezembro 633, na cidade de Cianorte, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 12.244.761/0001-78.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 42/2013.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiêne para a manutenção dos
Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/07/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 53/2013-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no
76.309.806/0001-28, e a empresa EDSON PINHEIRO SOARES ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Melvin Jones 8, na cidade de
Terra Boa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.363.300/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão nº 42/2013.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiêne para a manutenção dos
Ginásios e Praças Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
1.155,00 (um mil e cento e cinquenta e cinco centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/07/2013
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de abril de 2013.
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
07/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 30, concernente a: REGISTRO DE PREÇOS para horas de locação de escavadeira hidráulica e trator
esteira para terraplanagem de estradas e demais logradouros.
II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa, Sarandi Tratores Ltda,
como vencedora do lote único no valor total de R$ 362.000,00 (trezentos e
sessenta e dois mil reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de abril de 2013.
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
30/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 58, concernente a: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Gêneros Alimenticios, para alunos e
atletas participantes de escolinhas, projetos e equipes pertencentes a Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, Sidnei Aparecido
Chiareli & Cia Ltda Me, como vencedora dos itens 2, 4, 9, 10, 12, 15, 19,
24, 25, 26, 30, 37, 41, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63 e 67 no
valor total de R$ 23.272,50 (vinte e três mil e duzentos e setenta e dois reais e
cinquenta centavos), J Gomes Simao & Cia Ltda Me vencedora dos itens 3, 6,
7, 8, 13, 14, 17, 20, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 52, 61, 65 e 66
no valor total de R$ 23.453,10 (vinte e três mil e quatrocentos e cinquenta e três
reais e dez centavos) e a empresa Dad Supermercados Ltda Me vencedora dos
itens 1, 5, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 28, 34, 36, 42, 44, 48, 50, 62, 64 no valor total
de R$ 29.986,90 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e seis reais e noventa
centavos), perfazendo um total de R$ 76.712,50 (setenta e seis mil e setecentos
e doze reais e cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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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
42/2013, modalidade Pregão Presencial, Processo 71, concernente a: Aquisição
de Materiais de Limpeza e Higiene para a manutenção dos Ginásios e Praças
Esportivas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
II – A adjudicação do objeto da licitação para as empresas, Sidnei Aparecido
Chiareli & Cia Ltda Me, como vencedora dos itens 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 23
e 24 no valor total de R$ 3.571,50 (três mil e quinhentos e setenta e um reais e
cinquenta centavos), S R Dutra Me vencedora dos itens 7, 8, 9, 12, 14, 16, 22,
25 e 26 no valor total de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais)
e a empresa Edson Pinheiro Soares Me vencedora dos itens 4, 5, 6, 11, 18, 20
e 21, no valor total de R$ 1.155,00 (um mil e cento e cinquenta e cinco reais),
perfazendo um total de R$ 6.976,50 (seis mil e novecentos e setenta e seis reais
e cinquenta centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de abril de 2013.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Div. de Recursos Humanos
EDITAL 002/2013 – CONVOCAÇÃO DE PROVA DE TÍTULOS
TATIANY DOS SANTOS, Presidente da Comissão Especial de Concurso Público de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
TORNA PÚBLICO: Ficam convocados os candidatos aprovados ao cargo de
Educador Infantil do Concurso Público, aberto através do Edital 01/2013, de
acordo com o item 3.15, para apresentação dos títulos, conforme abaixo:
DATA: 11 E 12 DE ABRIL DE 2013
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
ENDEREÇO: Praça da República-Centro Cívico nº 100 – Cianorte - PR
HORÁRIO: 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs.
		

Os títulos poderão ser entregues por procuração.

Cianorte-Pr., 06 de abril de 2013.
TATIANY DOS SANTOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 250/2013-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
3579, de 05 de abril de 2013,
		RESOLVE:
		
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, o servidor público municipal, EDIMILSON ANTONIO DAS NEVES, do cargo de provimento efetivo
de AUXILIAR DE SERVIÇOS, a partir de 07 de abril de 2013.
		
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 05
de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 245/2013-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
		RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a servidora pública municipal, CLAUDIA REGINA
RINALDI, da função gratificada de SUPERVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO, da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 07 de abril de 2013.
		
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
		
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
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Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 04 de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 252/2013-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 concurso público realizado
em 25 de outubro de 2009, de acordo com o edital de Concurso Público nº
003/2009, de 18 de setembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em concurso público, MILENE MARCELINO BUENO ANDREASSA, para exercer o
cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, no Regime Estatutário da Lei
nº 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 08 de abril de 2013, percebendo
vencimento atribuído ao Especial I, Classe “A”, da tabela de vencimentos constante do anexo nº 2, da Lei nº 2.216/2001, de 13/12/2001, do Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal de Cianorte.
		
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 05
de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 253/2013-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 concurso público realizado
em 25 de outubro de 2009, de acordo com o edital de Concurso Público nº
003/2009, de 18 de setembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua aprovação em
concurso público, CLAUDIA REGINA RINALDI, para exercer o cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, no Regime Estatutário da Lei nº 1.267/90,
de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, a partir do dia 08 de abril de 2013, percebendo vencimento
atribuído ao Nivel I, Classe “A”, da tabela de vencimentos constante do anexo
nº 2, da Lei nº 2.216/2001, de 13/12/2001, do Plano de Carreira do Magistério
Público Municipal de Cianorte.
		
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 05
de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 251/2013 - SEC/ADM
		
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais, e
		
Tendo em vista o resultado do Concurso Público para
Emprego Público realizado em 16 de outubro de 2011, de acordo com o Edital
de Concurso Público para Emprego Público nº 001/2011, de 26 de agosto de
2011,
		RESOLVE:
		
Art. 1º - CONTRATAR por prazo indeterminado, ELAINE APARECIDA ROSSATO, para exercer o emprego público de AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, a partir do dia 08 de abril de 2013, atuando
no Programa de Saúde da Família – PSF, aprovada no Concurso Público para
contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, percebendo
vencimentos de acordo com a Lei Municipal nº 3.077/2008, de 28 de abril de
2008, reajustado pela Lei nº 4.005/2013, de 19 de março de 2013.
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 05
de abril de 2013.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0048

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNCÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 246/2013-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 3463, de 03 de abril de 2013,
		RESOLVE:
		
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública
municipal, CLAUDIA REGINA RINALDI, do cargo de provimento efetivo de
AUXILIAR DE SERVIÇOS, a partir de 07 de abril de 2013.
		
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 04
de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR
PORTARIA Nº 247/2013-SEC/ADM.
		
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais,
		RESOLVE:
		
Art. 1º- Exonerar, MARCELO HENRIQUE MIRANDA, da COORDENADORIA SETORIAL DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, da Secretaria Municipal de Administração, a partir de 07 de abril de
2013 .
		
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 05
de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR
PORTARIA Nº 248/2013-SEC/ADM.
		
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais,
		RESOLVE:
		
Art. 1º- DESIGNAR, o servidor público municipal,
MARCOS ALBERTO VALÉRIO, para exercer a COORDENADORIA SETORIAL DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS, da Secretaria Municipal de Administração, percebendo gratificação adicional temporária de 20% calculada
sobre o vencimento básico inicial de seu cargo efetivo, a partir de 08 de abril
de 2013.
		
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
		
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
		
Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 05
de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR
PORTARIA Nº 249/2013-SEC/ADM.
		
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais,
		RESOLVE:
		
Art. 1º- DESIGNAR, o servidor público municipal,
MARCELO HENRIQUE MIRANDA, para desempenhar a função gratificada
de SUPERVISÃO DE CONTROLE FINANCEIRO, da Secretaria Municipal
de Educação, percebendo gratificação adicional temporária previsto no Artigo
2º, da Lei Municipal nº 3.405/10, a partir de 08 de abril de 2013.
		
publicação.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua
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Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

		
de abril de 2013.

Edifício da Prefeitura do Município de Cianorte, em 05
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

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 fim de providenciar a documentação necessária para nomeação para
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em
16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto de
2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 24
de abril de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45 horas,
munida de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e
os exames abaixo relacionados.
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 acima mencionado implicará na perda automática do
direito a nomeação.
CARGO: PEDREIRO					
NOME
CLASSIFICAÇÃO
LUIZ ALTAMIRO DE PAULA
10°
CLAUDIO DA SILVA BELIZARIO
11°
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
01(uma) foto 3x4 recente;
•
Carteira de Trabalho;
•
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 (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, Raios-X do Tórax e Coluna;
•
Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•
Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo;
•
Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de
cargo);
•
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•
Certidão de tempo de serviço público anterior;
•
Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para conferência.
Cianorte, 05 de abril de 2013.
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
MUNICIPIO 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 10 de outubro de 2010, de acordo com Edital nº 002/2010, de 20 de agosto
de 2010.
As candidatas deverão comparecer na Junta Médica Oficial do Município no
dia 17 de abril de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-Pr, às 12:45
horas, munidas de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e os exames abaixo relacionados.
O não comparecimento da candidata 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 acima mencionado implicará na perda automática do
direito a nomeação.

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial Nº 0048
CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR INFANTIL
NOME
Aline Ferreira Bezerra
Michelle Fusco
Carolina de Paiva Cano
Dulcimara do Prado Pereira
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AV I S O D E E D I TAL
EDITAL DE LICITAÇÃO NO 001/2013
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA TIPO MAIOR OFERTA
A CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPIAS DE CIANORTE - CAPSECI, Estado do Paraná, torna
público, para conhecimento a quem interessar possa, que de ordem de seu SUPERINTENDENTE, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta
DOCUMENTOS:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para o seguinte:
•
01(uma) foto 3x4 recente;
Venda de: Lote Único – Sala Comercial nº 71, no 7º pavimento do Edifício
•
Carteira de Trabalho (fotocópia)
Centro Comercial, localizada na Avenida Goiás, 431 – Zona 01 Quadra 33 Data
•
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
17, matrícula no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 9692 com área total de
•
Carteira de Identidade (fotocópia);
87,26 m2.
•
C.P.F. (fotocópia);
As propostas deverão ser entregues na Sede da CAPSECI, até às 17h00min do
•
Titulo de Eleitor (fotocópia);
dia 10 de maio de 2013.
•
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
As habilitações estão marcadas para às 09h00min do dia 14 de maio de 2013, na
•
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
sala de Reuniões da CAPSECI e o julgamento se dará observado o prazo recursal.
•
Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
Os interessados poderão obter o Edital completo na sede da CAPSECI, consultá•
Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
-lo no mural de entrada e ainda quaisquer outras informações, no horário normal
•
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça de expediente, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, até o
Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
dia 10 de maio de 2013.
•
Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
Edifício da Caixa de Aposentadorias dos Servidores Públicos Municipais de
•
Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exa- Cianorte, em 09 de abril de 2013.
mes médicos de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna,
exame médico de um Otorrinolaringologista;
Marcos Jose da Silva
•
Comprovante de escolaridade e histórico; (fotocópia);
Superintendente da CAPSECI
•
Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profissional);
•
Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de
cargo);
•
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•
Certidão de tempo de serviço público anterior;
•
Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 05 de abril de 2013.
CLASSIFICAÇÃO
95º
96º
97º
98º

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
P O R T A R I A Nº 24/2013
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º Substituir o Diretor de Operações da Comissão Municipal
de Defesa Civil, senhor ADRIANO ALVES DE SOUZA pelo servidor municipal FABIANO TOMÉ.
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 04 de abril de 2013.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Capseci
AV I S O D E E D I TAL
EDITAL DE LICITAÇÃO NO 001/2013
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO MENOR PREÇO
A CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPIAS DE CIANORTE - CAPSECI, Estado do Paraná,
torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de ordem de
seu SUPERINTENDENTE, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta PREGÃO PRESENCIAL, para o seguinte:
OBJETO: Lote Único – prestação de serviços de telefonia e internet.
As propostas deverão ser entregues na Sede da CAPSECI, até às 09h00min do
dia 23 de abril de 2013.
O julgamento das propostas está marcado para às 09h30min do dia 23 de abril
de 2013, na sala de Reuniões da CAPSECI.
Os interessados poderão obter o Edital completo na sede da CAPSECI,
consultá-lo no mural de entrada e ainda quaisquer outras informações, no
horário normal de expediente, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h00min, até o dia 22 de abril de 2013.
Edifício da Caixa de Aposentadorias dos Servidores Públicos Municipais de
Cianorte, em 05 de abril de 2013.
Marcos Jose da Silva
Superintendente da CAPSECI
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