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

ÍNDICE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATOS DO PODER EXECUTIVO............................................. 01
GABINETE..........................................................................01
Secretaria de Administração.....................................................01
  Divisão de Licitação.........................................................01

Quinta-feira, 27 de abril de 2017

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 02 de julho de 2010

 ANO V
Edição 1002

ATOS DO PODER EXECUTIVO

  Divisão de Recursos Humanos...................................03
Secretaria de Assistência Social..................................................03
CAPSECI.....................................................................................04

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 47/17

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei;
Considerando as disposições da Lei Municipal nº 3.467/2010 e da Lei Federal 
nº 8.069/90;
RESOLVE
 Art. 1º. Nomear os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Cianorte – Paraná - CMDCA, para o biênio 
2017/2019, ficando o mesmo assim composto:
I - Representantes de Órgãos Governamentais:
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
- Eliane Aparecida Lopes- titular
-Milene Macedo de Morais – suplente
Representantes da Secretaria de Estado da Educação- Núcleo Regional de Edu-
cação:
- Terezinha Fátima Renostro Barbieri - titular
- Rosimeire Luchetti - suplente
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
-Marlene Aparecida Benalia Bataglia- titular
-Amanda Santiago Leão - suplente
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
- Maria Cristina Bertoli Pires – titular
- Najara Mustasso Scotini- suplente
Representantes da Secretaria Municipal de Esporte:
- Antônio da Silva Guedes – titular
- Daniele Padilha – suplente
Representantes da Procuradoria Jurídica do Município:
- Sarah Viana Veloso Merquides – titular
- Tatiany dos Santos - suplente
Representantes da Divisão de Contabilidade do Município:
- Mayara Vitti Parissenti – titular
- Lucas Alberto dos Santos Montanha – suplente
Representantes da Política voltada à criança e adolescente de proteção especial 
(serviço de proteção à criança e adolescente vítima de exploração e violência):
- Aline Danielli Vignoto – titular
- Cristiane Marcelino Bueno Silva – suplente
Representantes da Política voltada à criança e adolescente de proteção especial 

(cumprimento de medidas socioeducativas e de proteção):
- Amanda Soares de Oliveira - titular
- Larissa Carolina Lopes Martins – suplente
II - Representantes de Órgãos Não Governamentais que se dediquem ao atendi-
mento de crianças e adolescentes:
- Nair Santiago da Silva – titular
- Maria Rosa Pereira Freires – suplente
- Josiane Moretto Mussolin – titular
- Vanessa Martins Costa Carneiro - suplente
- Talita Fernanda Alves – titular
- Margareth Mota de Souza Oliveira - suplente
- Oriel Rodrigues – titular
- Thatiane Aparecida Gottens Bueno – suplente
- Solange Fátima Vicente Nardo – titular
- Maria Regina Rocco Peroco – suplente
- Daniela Brazolotto – titular
- Maria Luiza de Siqueira Ferreira – suplente
- Jéssica Camila Lopes Furtado – titular 
- Renata Nardi – suplente
- Noemi Alberti Taietti – titular
- Vera Lúcia Ranucci- suplente
- Laura Berner Rocha – titular
- Juliana Aparecida de Oliveira - suplente
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 26 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 114/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefe-

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
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ito, 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 ELE-
TRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de apoio e execução das Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento ao Trabalho Infantil – ACEPETI. Credenciamento até as 8:00 
horas do dia 15 de Maio de 2017 através do site www.caixa.gov.br; o recebimen-
to das propostas até as 8:30 horas do dia 15 de Maio de 2017; oferecimento de 
lances a partir de 10:00 horas do dia 15 de Maio de 2017. O Edital e seus respec-
tivos 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 26 de Abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 086/2017

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. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 15 de Maio 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: Aquisição de veículos para Prefeitura Municipal 
de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 107/2017

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 9:30 horas do 
dia 11 de Maio de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de segurança no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as 
festividades em comemoração ao 64º Aniversário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 108/2017

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 10:30 horas do 
dia 11 de Maio 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: Locação de dois transformadores temporários, 
montagem e desmontagem, a serem instalados no Centro de Eventos Carlos 
Yoshito Mori, durante as festividades em comemoração ao 64º Aniversário de 
Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 109/2017

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 14:30 horas do 
dia 11 de Maio 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: Contratação de empresa para locação de tendas 
e fechamento para uso no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as 
festividades em comemoração ao 64º Aniversário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 110/2017

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 15:30 horas do 
dia 11 de Maio 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: Contratação de empresa para locação de sanitários 
químicos e cabines individuais com chuveiro para uso no Centro de Eventos 
Carlos Yoshito Mori, durante as festividades em comemoração ao 64º Aniver-
sário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 111/2017

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 9:30 horas do 
dia 12 de Maio 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: Contratação de empresa para transporte de passa-
geiros, por diária, com disponibilidade de duas vans, durante as festividades em 
comemoração ao 64º Aniversário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 112/2017

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 10:30 horas 
do dia 12 de Maio de 2017, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Locação de estandes para uso no Centro de 
Eventos Carlos Yoshito Mori durante as festividades em comemoração ao 64º 
Aniversário de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 113/2017
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 10:30 horas do 
dia 12 de Maio 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: Locação de som, palco, iluminação, cenário e 
gerador para atender os artistas que farão shows no Centro de Eventos Carlos 
Yoshito Mori durante as festividades em comemoração ao 64º Aniversário de 
Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 25 de abril de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 436/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SARANDI TRATORES LTDA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, com sede à Avenida Ademar Bórnia, 629, Jardim Europa, 
CEP 87.113-000, telefone (44) 3224-3033, na cidade de Sarandi, estado do Pa-
raná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 77.266.575/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 72/2016.
OBJETO: Aquisição de peças, óleos lubrificantes e contratação de serviços para 
a manutenção dos tratores agrícolas, pá carregadeira, motoniveladora, retroesca-
vadeira, mini carregadeira, trator agrícola, caçamba basculante e coletor de lixo.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/05/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de Abril de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 474/2016 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CGC EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS LTDA - ME ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 56/2016.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direi-
to privado, com sede à Avenida Goiás, 1150 A, CEP 87.209-006, telefone (44) 
3019-5050, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 08.611.669/0001-21, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Gleison 
Gimenes Cicerelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.360.807-0 e do 
CPF nº 759.807.119-53, residente e domiciliado em Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
Esse termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de execução e vigência ate 
01/06/2018, acrescentando ao contrato o valor de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito 
mil  e quinhentos reais), passando o contrato a ter o valor total de R$ 117.000,00 
(cento e dezessete mil reais).
Dotação orçamentária:06.01.04.12200042025 – Gabinete do Secretário 339039 
fonte 0
Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
trato ora aditada, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquela, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 20 de abril de 2017.

   Claudemir Romero Bongiorno                        Gleison Gimenes Cicerelli
               Prefeito          CGC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
                   CONTRATANTE                                                        CONTRATADA

PORTARIA Nº 309/2017-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 5855, de 25/04/2017, 
  RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido a servidora pública municipal MUNIQUE DE 
PAULA BERNARDI PINTO, do cargo de provimento efetivo de ENFERMEI-
RO, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 02 de maio de 2017.
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 27 de Abril de 2017.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca 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 
16 de Maio 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 10 
de Maio 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: FARMACÊUTICO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
GUSTAVO HENRIQUE BERNARDI  11º

Cianorte, 27 de Abril de 2017.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

 

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 24 DE ABRIL DE 2017
O Conselho Municipal de Assistência Social de Cianorte – CMAS, em reunião 
extraordinária realizada no dia 24 de Abril de 2017, às 14:00 horas, no Salão 
Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso das competências e 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 4.348, de 16 de Junho 
de 2014 e Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993;
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar a justificativa da Prefeitura Municipal de Cianorte dos saldos 
em Conta Corrente n° 55.663-7, Agencia n° 0618-1(Banco do Brasil) FEAS/
PPAS – IV, devido ao recurso ter sido creditado na conta no dia 21/12/2016, não 
havendo tempo hábil para realização do processo licitatório. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

ESTER ALICE TURBAY GRANDI ROSSI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Div. de Recursos Humanos

 
 

 
 

 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 
ano) (fotocópia) 

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia) 
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia) 

Comprovante de Residência 

Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia) 

Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 

(se houver) (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) 
com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, 
Raio X do Tórax e Coluna, 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

 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); 

 

Comprovante de Residência (Talão de água, luz, telefone)  
Obs.: Trazer todos os documentos originais para 
realização da conferência.  

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

 

Secretaria de Assistência Social



Órgão Oficial Nº 1002                        Quinta-feira, 27 de abril de 2017                                        Pág. 

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

4

CAPSECI
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE N° 01/2017

A CAPSECI – Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Cianorte, torna público, para conhecimento a quem interessar possa 
e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 09:00 horas do dia 
11 de Maio de 2017, na Sala de Reuniões, sito a Rua Ipiranga n° 629, centro, 
nesta cidade de Cianorte, Paraná, CARTA CONVITE, tipo menor preço, com o 
seguinte objeto: contratação de Microempresas (ME), Empresa de Pequeno Por-
te (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), com sede no município de 
Cianorte/PR, para prestação de serviços de limpeza e manutenção dos imóveis 
(terrenos) vagos da CAPSECI. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, bem como informações quanto às quantidades, prazos, valores estima-
dos e demais condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://
www.cianorte.pr.gov.br/a-prefeitura/capseci/. Informações adicionais, dúvidas e 
pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos a Presidente da Comissão de 
Licitação. Cianorte, 27 de abril de 2017.

GIOVANA SAYURI MEDEIROS HIRATA
Superintendente da CAPSECI

DEBORA MOTA ALVES
Presidente da Comissão de Licitação
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