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ATOS DO PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito
LEI

Nº 4.240/14

Altera a classificação de zoneamento de uso do trecho da Rua Bem-Te-Vi, da Lei de Zoneamento nº. 2.747/2006, de 10 de Outubro de 2006 e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná,
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1º - Fica alterada a classificação de zoneamento de uso,
constante na Lei de Zoneamento nº. 2.747/2006, do trecho da Rua Bem-Te-Vi,
compreendido entre as Ruas Macuco e Tucano, quadras nºs. 01 e 19 no Distrito
de São Lourenço, passando para Zona Comercial e de Serviços - ZCS-4.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de fevereiro de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito
D E C R E T O Nº 47/14
Abre Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei Municipal nº
4.209/13, de 11 de dezembro de 2013 (Lei Orçamentária), e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$
12.000,00 (Doze mil reais) para reforço da seguinte dotação do orçamento
vigente:
10.04.2060500162.077. Manutenção da Divisão de Inspeção Municipal
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 0).......... R$ 12.000,00
Total.............................................................................. R$ 12.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os
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recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da
seguinte dotação do orçamento em vigor:
99.99.9999999990.99. Reserva de Contingência
9.9.99.99 Reserva de Contingência (Fonte 0)............................... R$ 12.000,00
Total.............................................................................. R$ 12.000,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em
conformidade com as disposições deste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 20 de fevereiro de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 50/2014
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 9:30 horas do
dia 12 de março 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 Preço para Contratação de empresa
para forneciemento de gás oxigênio para o Pronto Atendimento Municipal,
para as ambulâncias do transporte de doentes e para fornecimento à pacientes
assistidos pela 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 14 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 051/2014

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 21 de Fevereiro de 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 9:30 horas
do dia 13 de Março 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
materiais de expediente e escolar para a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil.
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 21 de Fevereiro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 052/2014
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 9:30 horas
do dia 14 de Março 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 e contratação de serviços para manutenção de ATI’s.
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 21 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 053/2014
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 10:30 horas
do dia 14 de Março 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
materiais de construção para manutenção, pequena ampliação e conservação
das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil.
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 21 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 054/2014
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 14 de Março 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 locação de
caminhão muk, maquina de lavar, alisadora de concreto e outros materiais para
apoio em obras.
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.
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 055/2014
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 14 de Março 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
barras de ferro e tela soldada para aplicação no Cemitério Municipal e demais
obras do Município.
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 21 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 056/2014
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 9:30 horas
do dia 17 de Março 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
garrafões, copos e garrafas de água mineral.
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 21 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 057/2014
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 10:30 horas
do dia 17 de Março 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 materiais de metalúrgica para manutenção e reparos dos ginásios e praças
esportivas.
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 21 de Fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 058/2014
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 17 de Março de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações,
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL,
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tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de
doces, biscoitos e salgadinhos para os projetos e atividades desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
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 21 de Fevereiro de 2014.

quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), perfazendo um total de
R$ 106.881,90 (cento e seis mil e oitocentos e oitenta e um reais e noventa
centavos).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de fevereiro de 2014.
Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

Div. de Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 60/2014-LCT-PMC

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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 SIDNEI APARECIDO CHIARELI & CIA
LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Pernambuco
957, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 15/2014.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para refeições e lanches dos
alunos e atletas participantes de escolinhas, projetos e equipes, pertencentes a
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$
93.287,60 (noventa e três mil e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2014
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 18 de fevereiro de 2014.

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 05 de março 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
DAIANY RAMOS DA SILVA				
110°

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

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, 20 de fevereiro de 2014.

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2014
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 14:30 horas
do dia 12 de março 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 Preço para contratação
de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção
elétrica em veículos da frota da 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 21 de fevereiro de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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
15/2014, modalidade Pregão Presencial, Processo 57, concernente a: Aquisição
de gêneros alimentícios para refeições e lanches dos 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 CHIARELLI & CIA LTDA Me, como vencedora dos itens 03, 04, 05,
06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 no valor total de R$
93.287,60 (noventa e três mil reais e duzentos e oitenta e sete reais e sessenta
centavos) e a empresa EDSON PINHEIRO SOARES – ME vencedora dos
itens 01, 02, 07, 10, 45, 48 e 60 no valor total de R$ 13.594,30 (treze mil e
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____________________________________________
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 05 de março 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.
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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 acima mencionado implicará na perda automática do
direito a nomeação.
CARGO: - AUXILIAR DE SERVIÇOS I
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
VITOR PINHEIRO DE AGUIAR			
38°
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);
•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, 20 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 05 de março 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: MÉDICO CLÍNICO GERAL
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
EDMARA LAURA CAMPIOLO				
35°
WILSON YAGUESHITA				
36°
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, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profissional);
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•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, 20 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
05 de março 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
POLIANA EMERICH 				
25°
FERNANDA VASSOLER DA SILVA CORDEIRO		
26°
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, 20 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 05 de março 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
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Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito a nomeação.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
NOME					
CLASSIFICAÇÃO
ELAINE DE OLIVEIRA CORSI				
28°
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, Raio X do Tórax e Coluna, exame médico
de um Otorrinolaringologista e exame de sanidade física;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (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, 20 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 153/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, MANOEL MESSIAS DA SILVA CALDEIRA, para em substituição, exercer o cargo em comissão de CHEFE DA
AGÊNCIA DO TRABALHADOR, durante as férias da titular, no período de
17.02.2014 a 03.03.2014, percebendo vencimento atribuído ao símbolo C-11
da tabela de vencimentos do município.
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 20 de Fevereiro de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 154/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de DAISY
CHRISTINA DE MOURA REIS, classificado em 24º (vigésimo quarto) lugar,
para o cargo de PSICÓLOGO, no Concurso Público, regulamentado pelo
Edital n.º 002/2010, de 20 de agosto de 2010, em pleitear a sua nomeação para
o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha Regional de
Cianorte, Edição nº 905, de 12 de fevereiro de 2014.
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 20 de Fevereiro de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 155/2014-SEC/ADM

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de ANDRÉIA
CRISTINA PLEFKA DA SILVA, classificado em 108º (centésimo oitavo) lugar, para o cargo de AUXILIAR DE EDUCADORA INFANTIL, no Concurso
Público, regulamentado pelo Edital n.º 002/2010, de 20 de agosto de 2010, em
pleitear a sua nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial do
Município, Folha Regional de Cianorte, Edição nº 905, de 12 de fevereiro de
2014.
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 20 de Fevereiro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 156/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de SIRLEI DA
SIVA SOUZA, classificado em 109º (centésimo nono) lugar, para o cargo de
AUXILIAR DE EDUCADORA INFANTIL, no Concurso Público, regulamentado pelo Edital n.º 002/2010, de 20 de agosto de 2010, em pleitear a sua
nomeação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha
Regional de Cianorte, Edição nº 905, de 12 de fevereiro de 2014.
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 20 de Fevereiro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 157/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de KATYUSKA
NAYARA DA SILVA LANCI, classificada em 03º (terceiro) lugar, para o
cargo de NUTRICIONISTA, no Concurso Público, regulamentado pelo Edital
n.º 001/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, em pleitear a sua nomeação para
o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do edital
de convocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha Regional de
Cianorte, Edição nº 905, de 12 de fevereiro de 2014.
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 20 de Fevereiro de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 158/2014-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 2918, de 04 de
Fevereiro de 2014,
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RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, CÁSSIA SILÉIA PEREIRA, do
cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS, a partir de 28 de
fevereiro de 2014.
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 21 de Fevereiro de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria do Bem Estar Social
TERMO DE CONVÊNIO Nº 08/2014/PMC/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CIANORTE - APAE

Privado, inscrito no CNPJ sob nº 80.909.781/0001-70, com sede à Praça
Osvaldo Cruz s/n. OBJETO: Co-financiamento de ações conjuntas de interesse
mútuo em prol da assistência social às crianças e adolescentes do Município de
Cianorte-PR. VALOR: O Município repassará à Entidade recursos financeiros
como Contribuição, no montante de R$ 625.000,00 (Seiscentos e vinte e cinco
mil reais) que serão disponibilizados em 10 (dez) parcelas mensais. DOTAÇÃO: 13.005.08.243.0019.6.098.3.1.50.41.15.00 LEI AUTORIZADORA: Lei
Municipal nº 4.218 de 24 de janeiro de 2014. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro
de 2014. DATA DA ASSINATURA: 03 de fevereiro de 2014. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO: Senhor SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR, brasileiro,
agricultor, portador da Cédula de Identidade nº 8.365.746-4, expedida pela
SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 029.747.779-02 e o PRESIDENTE: Senhor
ALDO ANTONIO VALOTTO, brasileiro, casado, empresário, portador da
Cédula de Identidade nº 888.314, expedida pela SSP/PR e inscrita no CPF sob
nº 173.695.689-20.
SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100. TOMADORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CIANORTE - APAE, Pessoa Jurídica
de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob nº 75.781.252/0001-02, com sede à
Rua Fernão Dias nº 1.597. OBJETO: Co-financiamento de ações conjuntas de
interesse mútuo em prol da assistência social à pessoa com deficiência do Município de Cianorte-PR. VALOR: O Município repassará à Entidade recursos
financeiros como Contribuição, no montante de R$ 120.000,00 (Cento e vinte
mil reais) que serão disponibilizados em 10 (dez) parcelas mensais. DOTAÇÃO: 13.005.08.243.0019.6.098.3.1.50.41.15.00 LEI AUTORIZADORA: Lei
Municipal nº 4.218 de 24 de janeiro de 2014. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro
de 2014. DATA DA ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2014. PREFEITO
MUNICIPAL EM EXERCÍCIO: SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR, brasileiro,
agricultor, portador da Cédula de Identidade nº 8.365.746-4, expedida pela
SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 029.747.779-02 e o VICE-PRESIDENTE:
Senhor MILTON LUIZ GURGINSK, brasileiro, casado, empresário, portador
da Cédula de Identidade nº 3.296.538-5, expedida pela SSP/PR e inscrito no
CPF sob nº 457.971.539-04.
SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 12/2014/PMC/ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede
administrativa no Centro Cívico nº 100. TOMADORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAVI MULLER, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no
CNPJ sob nº 10.340.470/0001-58, com sede à Estrada Guassupé, Lote 359-A.
OBJETO: Co-financiamento de ações voltadas à orientação e apoio familiar,
com serviços voltados à assistência social, principalmente de dependentes
químicos. VALOR: O Município repassará à Entidade recursos financeiros
como Subvenção Social, no montante de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)
que serão disponibilizados em 10 (dez) parcelas mensais. DOTAÇÃO: 13.00
6.08.244.0019.2.104.3.1.50.43.15.00 e 13.006.08.244.0019.2.104.3.3.50.43.1
5.00 LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 4.082 de 01 de julho de 2013.
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2014. DATA DA ASSINATURA: 06
de fevereiro de 2014. PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO: SÉRGIO
PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade
nº 8.365.746-4, expedida pela SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº 029.747.77902 e o PRESIDENTE: Senhor FRANÇOIS DE LAGO DANTAS, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.968.045-7, expedida
pela SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 696.142.459-72.
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SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2014/PMC/ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL RAINHA DA PAZ
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CIANORTE, pessoa jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.309.806/0001-28, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100. TOMADORA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL RAINHA DA PAZ, Pessoa Jurídica de Direito
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