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Secretaria de Administração

Div. de Licitação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
A Presidente da Comissão Especial de Licitação, Roseli de Fátima Miranda, 
nomeada pela Portaria nº 20/2014, de 24 de fevereiro de 2014, no uso de suas 
atribuições legais:
NOTIFICA
Os representantes das empresas ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATI-
ZAÇÃO LTDA e AAC-AR CONDICIONADO LTDA, participantes da licitação 
na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2014, o qual tem por 
objeto a Contratação de empresa para implantação e instalação da 1ª etapa do 
sistema de climatização da sede do Corpo de Bombeiros de Cianorte e aquisição 
de unidades condensadoras, evaparadoras hi wall e caixas de ventilação para o 
sistema de ar condicionado, para o prosseguimento do certame no dia 19 de maio 
de 2014 às 09:00 horas conforme estabelece art. 43 inciso III da Lei Federal 
8666/93.
Os autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de maio de 2014.

Roseli de Fátima Miranda
Presidente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2013 
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E                                                                                                                        
COMPUSTAR INFORMÁTICA LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODA-
LIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 310/2013.

CONTRATANTE: 
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e

CONTRATADA:
Compustar Informática Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.169.444/0001-80, com sede à Av. São Paulo, 1024 , Mu-
nicípio de Cianorte, neste ato representada pela Sra. Maria Nilce Neri de Souza, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.385-9 e do CPF nº 482.511.279-
04, residente e domiciliado em Cianorte-PR.

Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência e execu-
ção até 31/12/2014.

Cláusula Segunda:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cianorte, 08 de abril de 2014.

         Maria Nilce Neri de Souza                   Claudemir Romero Bongiorno
          Compustar Informática Ltda                                 Prefeito
                     Contratada                                                Contratante 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto de 
2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 28 
de maio 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 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: ASSISTENTE DE LICITAÇÃO 
NOME                 CLASSIFICAÇÃO
LEANDRO FOLADOR            05°
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);

Div. de Recursos Humanos
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•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, Raios-X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo;
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para conferência. 
Cianorte, 15 de Maio 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, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto de 
2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 28 
de maio 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 Mé-
dica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda automática 
do direito a nomeação.
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
NOME      CLASSIFICAÇÃO
SETOR – NIS II – ZONA 01 E 02
ANIELA SILVA GUERRA    09º
SETOR – VILA 07
ELIZABETE FELIX AMBROSIO   09º
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
•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 os originais para conferência.
Cianorte, 15 de maio 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, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 

Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
16 de outubro de 2011, de acordo com Edital nº 001/2011, de 26 de agosto de 
2011.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 28 
de maio 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 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: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
NOME                 CLASSIFICAÇÃO
ANTONIO PICCININ    85°
SILVIO FERNANDES    86°
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;
•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;
•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;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer todos os documentos originais para conferência. 
Cianorte, 15 de Maio de 2014.

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS
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