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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 041/2014
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 26 de Fevereiro de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações,
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo
menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para contratação de
serviços de lavagem e lubrificação em veículos do Transporte Escolar.
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 11 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 042/2014
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 26 de Fevereiro de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações,
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para aquisição de
aparelhos telefônicos com e sem fio.
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 11 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 043/2014
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 16:30 horas
do dia 26 de Fevereiro de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações,
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de Preços para aquisição de
peças de reposição e acessórios, e contratação de horas técnicas de informática
e telefonia para as secretarias de Administração, Educação e Cultura, e Bem
Estar Social.
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 11 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
299/2013 ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº
258/2013.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Centro Cívico 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:
Assunção & Moretto Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob nº 08.219.262/0001-53,
com sede na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, à Avenida Londrina
4591, CEP 87.502-250, telefone (44) 3624-2729, por seu representante legal o
Sr. Paulo Robson Moretto portador da Cedula de Identidade 9.087.736-4 e do
CPF 051.529.499-38.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de
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01/01/2014 a 31/03/2014.

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.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 05 de dezembro de 2013.
Paulo Robson Moretto
Assunção & Moretto Ltda Epp
Contratada
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Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
Contratante

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação
para 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.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no
dia 26 de fevereiro de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e o 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: AUXILIAR DE EDUCADOR INFANTIL
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
ANDRÉIA CRISTINA PLEFKA DA SILVA 		
108°
SIRLEI DA SIVA SOUZA				
109°
DOCUMENTOS:
•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);
•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 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, exame médico
de um Otorrinolaringologista;
•Comprovante de escolaridade e histórico; (fotocópia);
•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 todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 11 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 10 de outubro de 2010, de acordo com Edital nº 002/2010, de 20 de
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agosto de 2010.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia
26 de fevereiro de 2014, 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 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.
CARGO: PSICÓLOGO
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
WALDIR PÉRICO					
23°
DAISY CHRISTINA DE MOURA REIS			
24°
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);
•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 (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, 11 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 10 de outubro de 2010, de acordo com Edital nº 002/2010, de 20 de
agosto de 2010.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no
dia 26 de fevereiro de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e o 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: - AUXILIAR DE SERVIÇOS I
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
BRUNO EDUARDO FERREIRA			
33°
ADRIANO COSTACURTA PERES			
34°
LUIZ DA SILVA NUNES 				
35°
ANTÔNIO WANDERLEY VOLPATO GARCIA 		
36°
EDSON GIROTO DOS SANTOS			
37°
DOCUMENTOS NECESSÁRIO:
•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);
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•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna e exame de
sanidade física;
•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 os originais para conferência.
Cianorte, 11 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 10 de outubro de 2010, de acordo com Edital nº 002/2010, de 20 de
agosto de 2010.
A candidata deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia
26 de fevereiro de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e o 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: - NUTRICIONISTA
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
KATYUSKA NAYARA DA SILVA LANCI			
03°
DOCUMENTOS NECESSÁRIO:
•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
•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 e exame de
sanidade física;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia).
•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, 11 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

Secretaria de Saúde
Vigilância Sanitária
Prefeitura do Município de Cianorte
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DECISÃO

Tendo em vista, o decurso do prazo legal, sem que o estabelecimento infrator:
M. DE SOUZA CRAVEIRO & CRAVEIRO Ltda ME, CNPJ 12.934.302/000116 sito a Avenida Maranhão, 1974 – Zona 07, denominada SUPERMERCADO
ROMIEDO, transitado e julgado no âmbito administrativo o processo instaurado sob nº 009/2013, foi aplicada a penalidade de ADVERTENCIA, por ser
considerada a infração cometida de natureza LEVE, sendo que o infrator não
interpelou recurso assim encerrou-se o processo administrativo sanitário.
Cianorte, 11 de fevereiro de 2014.
DECISÃO
Tendo em vista, o decurso do prazo legal, sem que o estabelecimento infrator:
M. PASIAN MENOTTI & Cia Ltda ME, sito a Avenida América, 1072 – Zona
06, denominada FARMACIA SANTA MONICA, transitado e julgado no
âmbito administrativo o processo instaurado sob nº 013/2013, foi aplicada a
penalidade de ADVERTENCIA, por ser considerada a infração cometida de
natureza LEVE, sendo que o infrator não interpelou recurso assim encerrou-se
o processo administrativo sanitário.
Cianorte, 11 de fevereiro de 2014.

Setor de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 44/2014
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 09:30 horas
do dia 27 de fevereiro de 2014, 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 material odontológico para
a Secretaria Municipal de Saúde.
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 11 de fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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