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Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 024/2018

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, na Sala da Di-
visão 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 reagente DPD para análise de cloro livre. Credenciamento até 
as 8h do dia 13 de Março de 2018 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; 
o recebimento das propostas até as 8h30min do dia 13 de Março de 2018; início 
da sessão às 8h30min do dia 13 de Março de 2018; oferecimento de lances a 
partir de 10h do dia 13 de Março de 2018. 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 26 de Fevereiro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 025/2018

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 12 de 
Março de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro Cí-
vico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de mate-
rial elétrico e de iluminação para instalação e manutenção da iluminação pública 
em super postes e postes republicanos e demais que se fizerem necessários.
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 26 de Fevereiro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 026/2018

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 13 
de Março de 2018, 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 vigilância presencial armada e desarmada 
para a Secretaria Municipal de Saúde.
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 26 de Fevereiro de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 237/2018 - 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 A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida América, 1572, Conjun-
to Portal da América, CEP 87.205-100, telefone (44) 3629-1187, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.643.905/0001-54.  
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 88/2017.
OBJETO: Aquisição de toner e cartuchos de tinta para impressoras.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de R$ 8.300,00 
(Oito mil e trezentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Fevereiro de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito



Edição nº 1204- Terça-feira | 27/fev./2018                                                                                   | Pág. 

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

2
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N º 238/2018 - 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 M S INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Artur Bernardes, 96, CEP 
87.200-013, telefone (44) 9172-8005/8804-2233, na cidade de Cianorte, estado 
do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.087.058/0001-38. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 20/2017.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção geral em hidráulica e elétrica 
nas diversas instalações e setores administrados pela SMEC.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
24.365,15 (Vinte e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e quinze cen-
tavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Fevereiro de 2018.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 246/2018 - 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  CARNICELLI & CIA LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede à Rua Julio Serrante, 390, Complexo In-
dustrial Bataglia, na cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP 87.211-454, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.307.203/0001-00. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 155/2017.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para sistemas 
de prevenção contra incêndio e pânico para utilização em edifícios públicos do 
Município de Cianorte-PR.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
3.700,00 (Três mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 21 de Fevereiro de 2018.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 300/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 173/2017, 
homologado em 30/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 59.460,00 (Cinquenta e nove mil quatrocentos e 
sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa 
especializada em serviço elétrico, térreo, aéreo e hidráulico, para 
prestação dos mesmos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 20 UN mão de obra para substituição de lâmpadas vapor metálico com 
potência de 2000 w. 70,50 1.410,00 

2 20 UN mão de obra para substituição de reatores vapor metálico com 
potência de 2000 w. 69,00 1.380,00 

3 30 UN substituição e manutenção de caixa de passagem 30x30 em 
alvenaria. 22,50 675,00 

4 100 UN mão de obra para substituição e instalação de lâmpadas vapor 
metálico de 400 w em ginásios e quadras. 29,00 2.900,00 

5 100 UN mão de obra para substituição e instalação de reatores vapor 
metálico de 400w em ginásios e quadras. 29,00 2.900,00 

6 50 UN substituição ou instalação de projetor led de 10 à 150w. 64,00 3.200,00 

7 30 UN instalação ou substituição de postes de concreto em campos e 
quadras. 170,00 5.100,00 

8 100 UN instalação de refletores de 400 w. 38,00 3.800,00 

9 500 UN aberturas de valas em calçadas 0,20 x 0,40 cm profundidade c/ 
envelopamento em concreto. 34,00 17.000,00 

10 50 UN substituição ou instalação de rele fotocélula c/base, disjuntores 
monofásico, bifásico e trifásico e chaves contactoras. 31,00 1.550,00 

11 30 UN instalação e substituição de lâmpadas vapor metálico de 1000 w. 78,00 2.340,00 
12 30 UN instalação e substituição de reatores vapor metálico de 1000 w. 76,00 2.280,00 
13 30 UN instalação e substituição de refletores de 1000 w. 68,00 2.040,00 
14 40 UN instalação ou substituição de chuveiros. 30,00 1.200,00 
15 100 UN instalação ou substituição de lâmpadas tubulares ou ovoides. 15,50 1.550,00 
16 30 SVÇ substituição de reparos de registros em válvulas de descarga 25,50 765,00 

17 30 UN remoção de vasos ou lavatórios para limpeza ou desentupimento 
de tubulações. 159,00 4.770,00 

18 50 UN instalação e substituição de lâmpadas vapor sódio de 250w. 29,00 1.450,00 
19 50 UN instalação e substituição de reatores vapor sódio de 250w. 29,00 1.450,00 
20 50 UN instalação e substituição de luminárias de emergência. 34,00 1.700,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 450/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 285/2017, 
homologado em 28/11/2017. 

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 300/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 173/2017, 
homologado em 30/08/2017. 
Valor Homologado: R$ 59.460,00 (Cinquenta e nove mil quatrocentos e 
sessenta reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa 
especializada em serviço elétrico, térreo, aéreo e hidráulico, para 
prestação dos mesmos na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Empresa: CRISTIANO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 20 UN mão de obra para substituição de lâmpadas vapor metálico com 
potência de 2000 w. 70,50 1.410,00 

2 20 UN mão de obra para substituição de reatores vapor metálico com 
potência de 2000 w. 69,00 1.380,00 

3 30 UN substituição e manutenção de caixa de passagem 30x30 em 
alvenaria. 22,50 675,00 

4 100 UN mão de obra para substituição e instalação de lâmpadas vapor 
metálico de 400 w em ginásios e quadras. 29,00 2.900,00 

5 100 UN mão de obra para substituição e instalação de reatores vapor 
metálico de 400w em ginásios e quadras. 29,00 2.900,00 

6 50 UN substituição ou instalação de projetor led de 10 à 150w. 64,00 3.200,00 

7 30 UN instalação ou substituição de postes de concreto em campos e 
quadras. 170,00 5.100,00 

8 100 UN instalação de refletores de 400 w. 38,00 3.800,00 

9 500 UN aberturas de valas em calçadas 0,20 x 0,40 cm profundidade c/ 
envelopamento em concreto. 34,00 17.000,00 

10 50 UN substituição ou instalação de rele fotocélula c/base, disjuntores 
monofásico, bifásico e trifásico e chaves contactoras. 31,00 1.550,00 

11 30 UN instalação e substituição de lâmpadas vapor metálico de 1000 w. 78,00 2.340,00 
12 30 UN instalação e substituição de reatores vapor metálico de 1000 w. 76,00 2.280,00 
13 30 UN instalação e substituição de refletores de 1000 w. 68,00 2.040,00 
14 40 UN instalação ou substituição de chuveiros. 30,00 1.200,00 
15 100 UN instalação ou substituição de lâmpadas tubulares ou ovoides. 15,50 1.550,00 
16 30 SVÇ substituição de reparos de registros em válvulas de descarga 25,50 765,00 

17 30 UN remoção de vasos ou lavatórios para limpeza ou desentupimento 
de tubulações. 159,00 4.770,00 

18 50 UN instalação e substituição de lâmpadas vapor sódio de 250w. 29,00 1.450,00 
19 50 UN instalação e substituição de reatores vapor sódio de 250w. 29,00 1.450,00 
20 50 UN instalação e substituição de luminárias de emergência. 34,00 1.700,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 30 de agosto de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 450/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 285/2017, 
homologado em 28/11/2017.  

 

Valor Homologado: R$ 214.254,96 (Duzentos e quatorze mil duzentos e 
cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte de paciente em UTI móvel, e 
utilização de ambulância tipo B (suporte básico) e tipo D (UTI Móvel) 
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: SARTE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, RESGATE, 
TREINAMENTOS E EMERGÊNCIAS S/S LTDA - ME. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 
Item Qtde Unid. Descrição 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 12 SVÇ 

prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da 
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com 

ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor, 
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que 
todas as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da 

empresa contratada. Cianorte - Maringá. 

1.901,83 22.821,96 

2 14 SVÇ 

prestação de serviço de transporte de pacientes sem risco conhecido de 
vida originários da demanda da secretaria municipal de saúde de 
Cianorte, com ambulância tipo b (básico), contendo, enfermeiro, 
condutor, auxiliar ou técnico de enfermagem, oxigênio e outros 

materiais de consumo, sendo que todas as despesas relacionadas ao 
transporte correrão por conta da empresa contratada - Cianorte a 

Maringá. 

1.113,51 15.589,14 

3 6 SVÇ 

prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da 
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com 

ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor, 
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que 
todas as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da 

empresa contratada - Cianorte a Londrina. 

3.182,86 19.097,16 

4 12 SVÇ 

prestação de serviço de locação de ambulância tipo b para eventos 
municipais com duração de 06 (seis) horas, contendo médico, 

enfermeiro, condutor, medicamentos, oxigênio e outros materiais de 
consumo, de acordo com o tipo de ambulância solicitada, sendo que 
todas as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da 

empresa contratada. 

1.182,49 14.189,88 

5 6 SVÇ 

prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da 
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com 

ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor, 
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que 
todas as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da 

empresa contratada - Cianorte a Arapongas. 

2.753,23 16.519,38 

6 8 SVÇ 

prestação de serviço de transporte de pacientes graves originários da 
demanda da secretaria municipal de saúde de Cianorte, com 

ambulância tipo d (uti móvel), contendo médico, enfermeiro, condutor, 
medicamentos, oxigênio e outros materiais de consumo, sendo que 
todas as despesas relacionadas ao transporte correrão por conta da 

empresa contratada - Cianorte a Curitiba/campo largo/região 
metropolitana. 

9.059,83 72.478,64 

7 8 SVÇ 

prestação de serviço de transporte de pacientes sem risco conhecido de 
vida originários da demanda da secretaria municipal de saúde de 
Cianorte, com ambulância tipo b (básico), contendo, enfermeiro, 
condutor, auxiliar ou técnico de enfermagem, oxigênio e outros 

materiais de consumo, sendo que todas as despesas relacionadas ao 
transporte correrão por conta da empresa contratada - Cianorte a 

Curitiba/Campo Largo e região metropolitana 

6.694,85 53.558,80 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de novembro de 2017. 
Claudemir Romero Bongiorno   

Prefeito 
 
 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 451/2017 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público 
o procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado 
por este Município mediante Pregão Presencial sob nº 289/2017, 
homologado em 28/11/2017. 
Valor Homologado: R$ 7.605,00 (Sete mil seiscentos e cinco reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de crachás em aço inox 
escovado para os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde.  
Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS CIANORTE 
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 

Valor 
Total 

1 650 UN 
crachá em aço inox escovado, com medidas de 6 
cm x 2 cm, gravado com aplicação de cor e logo, 

montados com ímã + contra chapa. 
CIAPLACAS R$ 11,70 

R$ 
7.605,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 28 de novembro 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 
06 de Abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de Fevereiro de 
2014.

Div. de Recursos Humanos
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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 
14 de Março de 2018, sito na Av. Goiás, nº 400, (Antigo PA) Cianorte-PR, às 
14:00h, munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admis-
sional), e os exames abaixo relacionados.   
CARGO: PROFESSOR
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
EIDY CLÉIA MONTANHA   81º
PATRICIA AKEMI DIAS YASOYAMA  82º
VERA LUCIA AGOSTINI SOUZA  83º
MARIA PATRÍCIA NICODEMO  84º
JOSELAINE CONRADO TREVISANI  85º

Cianorte, 27 de Fevereiro de 2018.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

Relatório Técnico Conclusivo
Considerando o disposto no inciso III do Art. 69º do Decreto Municipal 
145/2016, que trata sobre a emissão de parecer técnico conclusivo;
Baseando-se nos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação do Termo de 
Colaboração (em anexo) firmado entre o município de Cianorte e a organização 
da sociedade civil Davi Muller, assim como as prestações de contas por parte da 
entidade, até o presente momento, que estão de acordo com o plano de trabalho 
vigente;
Venho através deste, emitir manifesto sobre o aditamento do Termo de Colabo-
ração 16/2017, entre o município de Cianorte e a organização da sociedade civil 
Davi Muller.
Tal entidade, situada na Avenida Rio branco, nº 930, telefone para contato 3018-
9123, presta serviço para tratamento de adultos do sexo masculino em situação 
de uso, abuso ou dependência de substancias psicoativas em caráter residencial, 
que venham a ser encaminhados pelos serviços de saúde municipais.
De acordo com o relatório acima, opina-se favoravelmente à continuidade da 
parceria com a entidade em questão até o período de 30 de junho de 2018, re-
comendando a realização de aditamento do Termo de Colaboração 16/2017, 
gerando a oportunidade da entidade acima citada, dar sequencia dos trabalhos 
atualmente elaborados.
Sem mais para o momento, me coloco a disposição para maiores esclarecimen-
tos.
Cianorte, 26 de janeiro de 2018

Michelly Viguiato Pricinotto
Secretaria Municipal de Saúde

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO – SAÚDE – PMC - OSC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria realizada por meio do 
Termo de Colaboração 16/2017, entre o Município de Cianorte e a Organização 
da Sociedade Civil denominada Associação Beneficente Davi Muller – Comu-
nidade Terapêutica “Sou Vivo Não Uso Drogas”, com finalidade de serviços 

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial 
do Município de Cianorte

E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br 
Telefone: 44 3619-6244

Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil

Editado por

Secretaria de Saúde

 
 

 
 

 
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, Exame médico de um 
Otorrinolaringologista  

Certidão de tempo de serviço público anterior (Quando 
professor/educador comprovação exclusiva de 
magistério) Fotocópia 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia) 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

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.  

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

 

de tratamento de adultos, do sexo masculino, em situação de uso, abuso ou de-
pendência de substâncias psicoativas em caráter residencial, considerando as 
ações de acompanhamento e fiscalização, verificando o cumprimento das metas 
e objetivos assim como o plano de aplicação contido no Plano de Trabalho e 
considerando o Relatório Técnico Conclusivo da gestora da parceria com pare-
cer favorável pelo aditamento do Termo de Colaboração, esta comissão HOMO-
LOGA o referido relatório e parecer.
Cianorte, 01 de fevereiro de 2018.

___________________________
Antonio Piccinin

___________________________
Luana Dornellas Morelli

___________________________
Natan Mustasso Scotini


