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Ano VI | Edição eletrônica nº 1264
Sexta-feira, 25 de Maio de 2018

Gabinete do Prefeito

D E C R E T O  Nº 70/2018
Cancela Restos a Pagar que especifica, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando o Parecer n.º 742/2018, de 24 de Maio de 2.018, da 
Procuradoria Jurídica do Município de Cianorte,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Ficam cancelados os restos a pagar oriundos do saldo do 
empenho abaixo indicado:

 Art. 2º. Fica a Divisão de Contabilidade autorizada a efetuar os lan-
çamentos contábeis objetivando a exclusão do empenho relacionado no artigo 
anterior do passivo financeiro do Município.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 24 de Maio de 2018.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Centro Cívico, 100 – CEP 87200-127 – Cianorte – PR 

Fone/Fax: (44) 3619-6200 – (44) 3619-6300 
www.cianorte.pr.gov.br 

NÚMERO DO 
EMPENHO 

CREDOR VALOR (em 
reais - R$) 

FORMA DO 
CANCELAMENTO 

10261/2017 CONSTRUTORA REGENTE 
EIRELI - EPP 

26.103,98 PARCIAL 

 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 077/2018

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. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14h30min do 
dia 11 de Junho de 2018, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico Edno Guimarães, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESEN-
CIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de material de consumo para programa de inseminação artificial.
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 24 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 091/2018

Reabertura 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. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 11 
de Junho 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 usinagem de concreto FCK 25 e bom-
beamento, para atendimento das diversas obras que executadas pelo Município.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informa-
ções quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser di-
rigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 23 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações



Documento assinado digitalmente com certificação pela ICP - Brasil

Edição nº 1264- Sexta-feira | 25/mai./2018                                                                                   | Pág. 2
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 098/2018
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, a SUSPENSÃO da sessão referente 
ao PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro 
de preços para contratação de horas de locação de equipamentos rodoviários, 
tais como rolo compressor, caminhão basculante, minicarregadeira, motoni-
veladora, retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão prancha, trator esteira e 
escavadeira hidráulica.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 22 de Maio de 2018.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 

 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 029/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial  sob nº 07/2018, homologado 
em 23/02/2018. 
Valor Homologado: R$ 692.500,00 (Seiscentos e Noventa e Dois Mil e 
Quinhentos Reais ). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de M³ de cascalhos bruto 
cortado e carregado no local. 
Empresa: ESTAÇÃO ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - EPP. 
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 18.750 UM M³ de cascalho bruto cortado e carregado no local 27,70 519.375,00 
2* 6.250 UN M³ de cascalho bruto cortado e carregado no local 27,70 173.125,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de Fevereiro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 030/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 302/2017, homologado 
em 23/02/2018. 
Valor Homologado: R$ 101.946,00 (Cento e um mil novecentos e quarenta 
e seis reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para locação 
de concentradores de oxigênio e fornecimento de gás oxigênio medicinal 
com cessão de cilindros em regime de comodato. 
Empresa: OXIVALE GASES OXIGENIO 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 

R$ 

Valor 
Total 
R$ 

1 660 m³ 

metro cúbico de oxigênio medicinal, com concentração de 
o2 igual ou maior a 92%, de acordo com a resolução nº1355 

de 14/08/92, do conselho federal de medicina 
acondicionados em cilindros de capacidade de 0,4 a 1 m³. 

LINDE 36,90 24.354,00 

2 720 m³ 

metros cúbicos de oxigênio medicinal, com concentração de 
o2 igual ou maior a 92%, de acordo com a resolução nº1355 

e 14/08/92, do conselho federal de medicina 
acondicionados em cilindros com capacidade de 1,5 a 3 m³. 

LINDE 16,10 11.592,00 
 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 10.000 m³ 

metros cúbicos de oxigênio medicinal, com concentração de 
o2 igual ou maior a 92%, de acordo com a resolução nº1355 

de 14/08/92, do conselho federal de medicina 
acondicionados em cilindros com capacidade de 4 a 10 m³. 

LINDE 6,60 66.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de Fevereiro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 031/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 302/2017, homologado 
em 23/02/2018. 
Valor Homologado: R$ 112.800,00 (Cento e doze mil e oitocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para locação 
de concentradores de oxigênio e fornecimento de gás oxigênio medicinal 
com cessão de cilindros em regime de comodato. 
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

4 480 Men 

Locação por um período mensal de aparelho 
concentrador de oxigênio estacionário, que 
produz oxigênio concentrado a partir do ar 
ambiente, com baixo consumo de energia, 

ara pacientes que necessitam de terapia com 
fluxo de oxigênio de até 5 litros por minuto. 

Características mínimas: fluxo de litros 
variável de 0,5 - 5,0 litros por minuto, IPO 
(Indicador de Porcentagem de Oxigênio), 
níveis de alarme Oxigênio Baixo (82%) e 

Oxigênio multo Baixo (70%). Alimentação 
elétrica 110V ou 220V, dependendo das 

instalações elétricas da moradia do paciente. 
Concentração de oxigênio a 5 LPM 92 +/- 3 %. 

Com umidificador, filtros de barreira e de 
moção de poeiras e outras partículas. Ruídos 

máximo de 45 decibéis a um metro de 
distância. Consumo de energia não superior a 

380W. Peso aproximado de 25Kg. 
Movimentação do aparelho através de rodízios. 

Com kit backup entregue junto com o 
concentrador, conjunto portátil de oxigênio 

gasoso composto por um cilindro de no 
mínimo 6m3 , com válvula reguladora, 

fluxomêtro e carrinho de suporte, para uso no 
caso de defeitos no concentrador ou falta de 

energia elétrica. Cânula nasal de silicone com 
extensão de aproximadamente 1,5 metros de 

comprimento ou adaptador de traqueostomia para 
uso em pacientes traqueostomizados. 

PHILLIPS 
RESPIRONICS R$ 235,00 R$ 

112.800,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de Fevereiro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 

 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 
Total 
R$ 

3 10.000 m³ 

metros cúbicos de oxigênio medicinal, com concentração de 
o2 igual ou maior a 92%, de acordo com a resolução nº1355 

de 14/08/92, do conselho federal de medicina 
acondicionados em cilindros com capacidade de 4 a 10 m³. 

LINDE 6,60 66.000,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de Fevereiro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

 
MUNICÍPIO DE CIANORTE 

EXTRATO DA ATA Nº. 031/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 
procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº 302/2017, homologado 
em 23/02/2018. 
Valor Homologado: R$ 112.800,00 (Cento e doze mil e oitocentos reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para locação 
de concentradores de oxigênio e fornecimento de gás oxigênio medicinal 
com cessão de cilindros em regime de comodato. 
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses. 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços: 

Item Qtde Unid. Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

4 480 Men 

Locação por um período mensal de aparelho 
concentrador de oxigênio estacionário, que 
produz oxigênio concentrado a partir do ar 
ambiente, com baixo consumo de energia, 

ara pacientes que necessitam de terapia com 
fluxo de oxigênio de até 5 litros por minuto. 

Características mínimas: fluxo de litros 
variável de 0,5 - 5,0 litros por minuto, IPO 
(Indicador de Porcentagem de Oxigênio), 
níveis de alarme Oxigênio Baixo (82%) e 

Oxigênio multo Baixo (70%). Alimentação 
elétrica 110V ou 220V, dependendo das 

instalações elétricas da moradia do paciente. 
Concentração de oxigênio a 5 LPM 92 +/- 3 %. 

Com umidificador, filtros de barreira e de 
moção de poeiras e outras partículas. Ruídos 

máximo de 45 decibéis a um metro de 
distância. Consumo de energia não superior a 

380W. Peso aproximado de 25Kg. 
Movimentação do aparelho através de rodízios. 

Com kit backup entregue junto com o 
concentrador, conjunto portátil de oxigênio 

gasoso composto por um cilindro de no 
mínimo 6m3 , com válvula reguladora, 

fluxomêtro e carrinho de suporte, para uso no 
caso de defeitos no concentrador ou falta de 

energia elétrica. Cânula nasal de silicone com 
extensão de aproximadamente 1,5 metros de 

comprimento ou adaptador de traqueostomia para 
uso em pacientes traqueostomizados. 

PHILLIPS 
RESPIRONICS R$ 235,00 R$ 

112.800,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 23 de Fevereiro de 2018. 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito 
 

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecerem na Divisão de Recursos 
Humanos, a fim de providenciarem a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Processo Seletivo Público 
Simplificado, realizado em 15 de junho de 2014, de acordo com o Edital nº 
001/2014, de 20 de Maio de 2014.
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 contratação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
07 de Junho de 2018, sito na Av. Goiás (Antigo PA) Cianorte-PR, às 14h30min, 
munido de Atestado 

CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
POLIANA EVARISTO    80º
  
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (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 https://
www2.trf4.jus.br/trf4/ ,
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia);
•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 realização da conferência.
Cianorte, 24 de Maio de 2018.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
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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


