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Gabinete do Prefeito
PORTARIA N.º 17/2016

 O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
usando das atribulações que lhe são conferidas por Lei e,
 Considerando as disposições do § 4º, do art. 5º, combinado com o art. 
10 da Lei Municipal nº 2.215/2001, de 13 de dezembro de 2001.
R  E  S  O  L  V  E
 Art. 1º. Nomear o Conselho Municipal dos Usuários dos Serviços 
de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos, com caráter de-
liberativo e com competência para emitir pareceres sobre pedidos de reajustes 
tarifários dos serviços referidos na Lei Municipal nº 2.215, de 13 de dezembro 
de 2001.
Parágrafo único. O Conselho será assim composto:
I – Representante do Poder Executivo:
 Domingos Clóvis Bongiorno
II – Representante do Poder Legislativo:
 Adaílson Carlos Ignacio da Costa
III – Representante da Associação Comercial e Industrial de Cianorte:
 Antenor Campanerutti
IV – Representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente:
 Leonel Fernando Testa
V – Representante do Conselho de Ministros Evangélicos de Cianorte:
 Saulo Barreto
VI – Representante da Igreja Católica de Cianorte:
 Mário Lino de Souza Ferreira
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 26 de fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 337/2016 - 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 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

76.309.806/0001-28 e a empresa REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Sorocaba 1579, Zona 03, 
na cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP: 87209-042, telefone (44) 3631-
6260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.256.347/0001-98. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação Pregão 
Presencial nº 175/2015.
OBJETO: Aquisição de peças e prestação de serviços em eletrodomésticos para 
a Secretaria de Educação e Cultura, Escolas e Centros de Educação Infantil Mu-
nicipal.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
15.999,88 (Quinze mil novecentos e noventa e nove reais oitenta e oito cen-
tavos).   
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/07/2016. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 25 de fevereiro de 2016.  

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 350/2015 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. 258/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 93.600,00 (Noventa e três mil e seiscentos reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cimento, cal, telhas, madeira, 
entre outros materiais a serem utilizados pela Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: COMERCIAL IVAIPORÃ LTDA.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 351/2015 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. 258/2015, homologado em 

 
 
 

Item Qtde Especificações Valor unitário registrado Valor Total Marca 

1 3.600 Sacas de cimento com 50 kg cpllz32 R$ 26,00 R$ 93.600,00 VOTORAN 
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03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 54.196,50 (Cinquenta e quatro mil cento e noventa e seis 
reais cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cimento, cal, telhas, madeira, 
entre outros materiais a serem utilizados pela Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: M B FERRARI MADEIRAS - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 352/2015 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. 258/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 53.654,50 (Cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e 
quatro mil cinquenta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cimento, cal, telhas, madeira, 
entre outros materiais a serem utilizados pela Secretaria de Serviços Municipais.
Empresa: BIGAS E ALEXANDRE LTDA ME.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 353/2015 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 Eletrônico sob nº. 252/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 504,15(Quinhentos e quatro reais e quinze centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e mate-
riais de higiene e limpeza a serem fornecidos às famílias beneficiárias das ações 
do Projeto Técnico Social do Residencial Manoel Ruiz.
Empresa: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TÍCIOS LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

2 800 sacas de cal virgem cii com 20 kg. MOTTIN PAVIM 7,35 5.880,00 
3 200 sacas de cimento cola aci (argamassa) com 20 kg CIMENTOLIT 7,30 1.460,00 

8 40 vedalit balde com 18 litros OTTO 
BAUMGART 116,00 4.640,00 

9 100 rejunte flexível de 1 kg. CIMENTOLIT 1,90 190,00 

10 100 tábua de 2,5cm de espessura x 10cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 4,20 420,00 

11 100 tábua de 2,5cm de espessura x 15 cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 6,15 615,00 

12 240 tábua de 2,5cm de espessura x 20cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 8,40 2.016,00 

13 400 tábua de 2,5cm de espessura x 25cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 10,50 4.200,00 

14 600 tábua de 2,5cm de espessura x 30cm de largura com 300 
cm de comprimento. PINUS 12,60 7.560,00 

15 80 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 11,40 912,00 

16 80 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 300 cm de 
comprimento PINUS 17,40 1.392,00 

17 70 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 14,60 1.022,00 

18 70 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 21,60 1.512,00 

19 60 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 16,60 996,00 

20 60 viga de 5 cm de espessura x 0,15 cm de altura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 22,40 1.344,00 

21 40 viga de 5 cm de espessura x 0,10 cm de altura x 600 cm de 
comprimento. PINUS 19,50 780,00 

22 150 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 300 cm de 
comprimento. PINUS 5,37 805,50 

23 180 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 450 cm de 
comprimento. PINUS 7,65 1.377,00 

24 180 caibro de 6 cm de espessura x 5 cm de largura x 500 cm de 
comprimento. PINUS 8,50 1.530,00 

25 260 prancha para banco 5cm de espessura x 25 cm de largura 
x 200 cm de comprimento. PINUS 19,50 5.070,00 

34 200 placa de maderite com medida de comprimentos 220 cm, 
largura 110 cm e espessura 09 mm. PINHEIRINHO 23,80 4.760,00 

35 30 porta lisa sem pintura 80x2,10. HIBRA PORTAS 104,30 3.129,00 
36 30 batente 14cmx80cm x2,10cm madeira cambara. CEDRILHO 63,50 1.905,00 
37 30 guarnição 1cmx5cmx2,10cm, madeira cambara. TAUARI 22,70 681,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca Valor Unitário 
Registrado Valor Total  

4 600 m² de piso pi4 extra com medida 45x45. VIVA   R$ 11,40  R$ 6.840,00 
5 250 m² de revestimento extra 32x45. VIVA   R$ 11,35  R$ 2.837,50 
6 400 m² de piso pi5 extra com medida 45x45. VIVA   R$ 11,40  R$ 4.560,00 
7 4 janela 1.00x1.5. HB   R$ 178,00  R$ 712,00 
26 50 chapa fibrocimento 1,22x0,50 4mm. MULTILIT   R$ 5,85  R$ 292,50 
27 100 chapa fibrocimento 2,13x0,50 4mm. MULTILIT   R$ 10,40  R$ 1.040,00 
28 500 chapa fibrocimento 2,44x0,50 4mm. MULTILIT   R$ 11,85  R$ 5.925,00 
29 50 chapa fibrocimento 1,22x1,10 5mm. MULTILIT   R$ 19,95  R$ 997,50 
30 50 chapa fibrocimento 1,53x1,10 5mm. MULTILIT   R$ 25,20  R$ 1.260,00 
31 50 chapa fibrocimento 1,83x1,10 5mm. MULTILIT  R$  28,90  R$ 1.445,00 
32 50 chapa fibrocimento 2,13x1,10 5 mm. MULTILIT   R$ 34,90  R$ 1.745,00 
33 650 chapa fibrocimento 2,44x1,10 5mm. MULTILIT   R$ 40,00  R$ 26.000,00 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

1 20 

pacote de mistura para bolo, 400 g, ingredientes: açúcar, farinha de trigo 
rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, amido, sal, 
fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato ácido de alumínio e 

sódio, aromatizantes e espessantes: goma guar e goma xantana. sabores 
diversos. 

STIVAL 2,57 51,40 

6 20 pacote de amendoim, com gordura hidrogenada e sal. não contém glúten. 
200 g. D’MILLE 2,72 54,40 

9 20 
goiabada, 300g. produto em embalagens flow pack, facilita o manuseio e 

permite uma melhor visualização na gôndola. ingredientes goiaba e 
açúcar. não contém glúten. 

XAVANTE 1,72 34,40 

10 20 
caixa de gelatina em pó, 75g, sabor morango. polpa de morango e cenoura, 
corantes naturais, fonte de vitaminas (a, d, b1, b2 e b6) e minerais (ferro e 

zinco). 
TRISANT 0,89 17,80 

12 20 
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de ferrugem, 
peso liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja, água, sal e extrato 

vegetal em pó. não contem glúten 
PALMEIRA 4,02 80,40 

13 20 

suco, pacote de aproximadamente 30 gramas, em pó, para preparar 01 
litro de suco. embalagem contendo instruções de preparo, datas de 

fabricação e vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. sabores: 
laranja, limão, abacaxi e uva. 

FRUCTUS 0,58 11,60 

17 20 
doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite pasteurizado, 

padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, enzima, 
betagalactosidade e conservador: sorbato de potássio. não contém glúten. 

PROVINCIA 3,87 77,40 

22 20 escova de dentes adulto, com cerdas macias e pontas arredondadas. DENTAL K 2,70 54,00 

25 20 creme dental, 50 gramas. proporciona dentes brancos, brilhantes e sadios, 
deixa o hálito puro e refrescante. máxima proteção anticáries, com flúor. FREEDENT 1,15 23,00 

35 25 

esponja de lavar louça, dupla face, medindo 110mmx75mmx20mm, 
multiuso para limpeza pesada, pacote com 03 unidades. com ação 

antibactérias que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e 
bactérias na esponja. lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e 

lado amarelo, espuma macia, para limpeza de superfícies delicadas. 
composição: espuma de poliuretano com agente antibactérias e fibra 

sintética com abrasivo. ótima qualidade. 

BETTANIN 1,70 42,50 

41 25 

limpador multiuso, 500ml. indicado para remoção de gorduras, poeira, 
fuligem em cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados, 
fogões e superfícies laváveis. composição: laurel éter sulfato de sódio, 
tensolativo não iônico, solventes, coadjuvante, fragrância e  veículo. 

WORKER 2,29 57,25 

 

 
 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

Valor 
Total 

1 20 

pacote de mistura para bolo, 400 g, ingredientes: açúcar, farinha de trigo 
rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, amido, sal, 
fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato ácido de alumínio e 

sódio, aromatizantes e espessantes: goma guar e goma xantana. sabores 
diversos. 

STIVAL 2,57 51,40 

6 20 pacote de amendoim, com gordura hidrogenada e sal. não contém glúten. 
200 g. D’MILLE 2,72 54,40 

9 20 
goiabada, 300g. produto em embalagens flow pack, facilita o manuseio e 

permite uma melhor visualização na gôndola. ingredientes goiaba e 
açúcar. não contém glúten. 

XAVANTE 1,72 34,40 

10 20 
caixa de gelatina em pó, 75g, sabor morango. polpa de morango e cenoura, 
corantes naturais, fonte de vitaminas (a, d, b1, b2 e b6) e minerais (ferro e 

zinco). 
TRISANT 0,89 17,80 

12 20 
atum ralado em conserva no óleo, embalagem sem traços de ferrugem, 
peso liquido 170g. ingredientes: atum, óleo de soja, água, sal e extrato 

vegetal em pó. não contem glúten 
PALMEIRA 4,02 80,40 

13 20 

suco, pacote de aproximadamente 30 gramas, em pó, para preparar 01 
litro de suco. embalagem contendo instruções de preparo, datas de 

fabricação e vencimento, sendo o primeiro menor que 02 meses. sabores: 
laranja, limão, abacaxi e uva. 

FRUCTUS 0,58 11,60 

17 20 
doce de leite pastoso, pote de 400gr. ingredientes: leite pasteurizado, 

padronizado e/ou leite em pó reconstituído, açúcar, enzima, 
betagalactosidade e conservador: sorbato de potássio. não contém glúten. 

PROVINCIA 3,87 77,40 

22 20 escova de dentes adulto, com cerdas macias e pontas arredondadas. DENTAL K 2,70 54,00 

25 20 creme dental, 50 gramas. proporciona dentes brancos, brilhantes e sadios, 
deixa o hálito puro e refrescante. máxima proteção anticáries, com flúor. FREEDENT 1,15 23,00 

35 25 

esponja de lavar louça, dupla face, medindo 110mmx75mmx20mm, 
multiuso para limpeza pesada, pacote com 03 unidades. com ação 

antibactérias que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e 
bactérias na esponja. lado verde, fibra abrasiva, para limpeza mais difícil e 

lado amarelo, espuma macia, para limpeza de superfícies delicadas. 
composição: espuma de poliuretano com agente antibactérias e fibra 

sintética com abrasivo. ótima qualidade. 

BETTANIN 1,70 42,50 

41 25 

limpador multiuso, 500ml. indicado para remoção de gorduras, poeira, 
fuligem em cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados, 
fogões e superfícies laváveis. composição: laurel éter sulfato de sódio, 
tensolativo não iônico, solventes, coadjuvante, fragrância e  veículo. 

WORKER 2,29 57,25 

 Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 354/2015 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 Eletrônico sob nº. 252/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 1.197,20 (Um mil cento e noventa e sete reais vinte 
centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e mate-
riais de higiene e limpeza a serem fornecidos às famílias beneficiárias das ações 
do Projeto Técnico Social do Residencial Manoel Ruiz.
Empresa: SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA - EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 355/2015 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 Eletrônico sob nº. 252/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 1.487,30 (Um mil quatrocentos e oitenta e sete reais 
trinta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e mate-
riais de higiene e limpeza a serem fornecidos às famílias beneficiárias das ações 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 60 
torrone, com amendoim, 45g. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, clara de 

ovo pasteurizada, farinha de arroz, óleo de soja, amendoim, aromatizante 
extrato natural de baunilha e emulsificante lecitina de soja. 

JB 0,68 40,80 

3 20 
garrafa de suco de uva integral, 500 ml. 100% integral e natural, sem 

conservantes. processo de seleção e colheita com uvas frescas, envase em 
embalagem de vidro e tampa twist-off. 

PASCHOETO 6,61 132,20 

4 20 

lata de pêssego em calda, 450 g. pêssego colido, lavado, descaroçado, cortado 
e colocado em lata, com calda de açúcar quente e assim passa por um 

processo de pasteurização. não contém quantidades significativas de fibra 
alimentar, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 

ITALY 5,89 117,80 

5 20 pacote de uvas passas pretas, sem semente e óleo mineral, não contém glúten, 
200 g. CIAFRIOS 4,90 98,00 

7 20 panetone de frutas, 500gr, embalado em caixa com 01 unidade. ITALIANA 8,89 177,80 

8 40 

chocolate ao leite com crocante, tablete de 25g, que contém leite, castanha de 
caju e soja. ingredientes: açúcar, massa de cacau, leite em pó, manteiga de 

cacau, leite em pó integral, gordura vegetal, gordura de manteiga desidratada, 
glicose, açúcar invertido, castanha de caju, mel, emulsificante lecitina de soja 

e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes. 

GAROTO 1,39 55,60 

11 20 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com aproximadamente 130gr 
com 20 unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, manteiga de 
cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em pó 
integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, castanha de caju, farinha de 
arroz, gordura de manteiga desidratada, extrato de malte, emulsificante: 

lecitina de soja e poliglicerol polirricineleato, fermento químico bicarbonato de 
sódio e aromatizantes. contem glúten. 

ARCOR 3,94 78,80 

14 20 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, reidratados ao 
natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em recipiente metálico, 

hermeticamente fechado e esterilizado através de um processo térmico, com 
validade de 3 anos da data de fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª 

qualidade 

CIAFRIOS 1,25 25,00 

15 20 

maionese sache de 200gr, ingredientes: água, óleo vegetal, vinagre, amido 
modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante acido 
lático, espessante goma xantana, conservador ácido sorbico, sequestrante 

edta, cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante (aroma natural de 
mostarda) antioxidante bhte bha. não contém glúten. embalagem deve conter 

a data de fabricação e vencimento. 

SOYA 1,45 29,00 

16 20 unidade de refrigerante em garrafa pet de 02 (dois) litros, guaraná, soda limão 
ou laranjada. 

NOVA 
SCHIN 2,40 48,00 

18 20 

pacote de bombom recheado com creme de castanha de caju e coberto com 
chocolate ao leite. 105g o pacote com 05 unidades. ingredientes: açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, amendoim, soro de leite em pó, gordura vegetal, 

farinha de soja, manteiga de cacau, castanha de caju, leite em pó desnatado, 
extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, 

fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 

ARCOR 3,69 73,80 

19 20 

bala sabor iogurte, pacote com 150gr. ingredientes: xarope de glucose, açúcar, 
gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido cítrico, estabilizante 

lecitina de soja, aromas artificiais de morango, iogurte, toffe e framboesa; 
aromas idênticos ao natural de maça verde e abacaxi; aroma natural de 

menta, corantes artificiais vermelho 40, amarelo tartrazina, amarelo 
crepúsculo, azul brilhante; corante natural caramelo. não contém glúten. 

ARCOR 1,89 37,80 

20 20 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 4,28 85,60 

23 20 
enxaguante bucal, 250 ml, sabor menta. fórmula clinicamente comprovada 

que contém flúor, mantendo o hálito fresco e limpeza removendo partículas e 
bactérias da boca, com 12 horas de proteção. sem álcool. 

DENTIL 9,85 197,00 
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do Projeto Técnico Social do Residencial Manoel Ruiz.
Empresa: S.R. DUTRA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 355/2015 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 Eletrônico sob nº. 252/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 1.487,30 (Um mil quatrocentos e oitenta e sete reais 
trinta centavos).
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de gêneros alimentícios e mate-
riais de higiene e limpeza a serem fornecidos às famílias beneficiárias das ações 
do Projeto Técnico Social do Residencial Manoel Ruiz.
Empresa: S.R. DUTRA EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.
Claudemir Romero Bongiorno

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA Nº. 356/2015 DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público o 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

2 60 
torrone, com amendoim, 45g. ingredientes: xarope de glicose, açúcar, clara de 

ovo pasteurizada, farinha de arroz, óleo de soja, amendoim, aromatizante 
extrato natural de baunilha e emulsificante lecitina de soja. 

JB 0,68 40,80 

3 20 
garrafa de suco de uva integral, 500 ml. 100% integral e natural, sem 

conservantes. processo de seleção e colheita com uvas frescas, envase em 
embalagem de vidro e tampa twist-off. 

PASCHOETO 6,61 132,20 

4 20 

lata de pêssego em calda, 450 g. pêssego colido, lavado, descaroçado, cortado 
e colocado em lata, com calda de açúcar quente e assim passa por um 

processo de pasteurização. não contém quantidades significativas de fibra 
alimentar, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 

ITALY 5,89 117,80 

5 20 pacote de uvas passas pretas, sem semente e óleo mineral, não contém glúten, 
200 g. CIAFRIOS 4,90 98,00 

7 20 panetone de frutas, 500gr, embalado em caixa com 01 unidade. ITALIANA 8,89 177,80 

8 40 

chocolate ao leite com crocante, tablete de 25g, que contém leite, castanha de 
caju e soja. ingredientes: açúcar, massa de cacau, leite em pó, manteiga de 

cacau, leite em pó integral, gordura vegetal, gordura de manteiga desidratada, 
glicose, açúcar invertido, castanha de caju, mel, emulsificante lecitina de soja 

e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes. 

GAROTO 1,39 55,60 

11 20 

bombom recheado e coberto com chocolate caixa com aproximadamente 130gr 
com 20 unidades. ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico, gordura vegetal, massa de cacau, cacau em pó, manteiga de 
cacau, farinha de soja integral, soro de leite em pó, amendoim, leite em pó 
integral, óleo de soja, leite em pó desnatado, castanha de caju, farinha de 
arroz, gordura de manteiga desidratada, extrato de malte, emulsificante: 

lecitina de soja e poliglicerol polirricineleato, fermento químico bicarbonato de 
sódio e aromatizantes. contem glúten. 

ARCOR 3,94 78,80 

14 20 

latas de 200 gr de ervilha em conserva, contendo grãos inteiros, reidratados ao 
natural, contendo água, açúcar e sal. embalado em recipiente metálico, 

hermeticamente fechado e esterilizado através de um processo térmico, com 
validade de 3 anos da data de fabricação indicada na tampa da lata e de 1ª 

qualidade 

CIAFRIOS 1,25 25,00 

15 20 

maionese sache de 200gr, ingredientes: água, óleo vegetal, vinagre, amido 
modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante acido 
lático, espessante goma xantana, conservador ácido sorbico, sequestrante 

edta, cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante (aroma natural de 
mostarda) antioxidante bhte bha. não contém glúten. embalagem deve conter 

a data de fabricação e vencimento. 

SOYA 1,45 29,00 

16 20 unidade de refrigerante em garrafa pet de 02 (dois) litros, guaraná, soda limão 
ou laranjada. 

NOVA 
SCHIN 2,40 48,00 

18 20 

pacote de bombom recheado com creme de castanha de caju e coberto com 
chocolate ao leite. 105g o pacote com 05 unidades. ingredientes: açúcar, 

gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, amendoim, soro de leite em pó, gordura vegetal, 

farinha de soja, manteiga de cacau, castanha de caju, leite em pó desnatado, 
extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, 

fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 

ARCOR 3,69 73,80 

19 20 

bala sabor iogurte, pacote com 150gr. ingredientes: xarope de glucose, açúcar, 
gordura de soja hidrogenada, leite em pó, gelatina, acido cítrico, estabilizante 

lecitina de soja, aromas artificiais de morango, iogurte, toffe e framboesa; 
aromas idênticos ao natural de maça verde e abacaxi; aroma natural de 

menta, corantes artificiais vermelho 40, amarelo tartrazina, amarelo 
crepúsculo, azul brilhante; corante natural caramelo. não contém glúten. 

ARCOR 1,89 37,80 

20 20 azeitona verde sem caroço, peso drenado 150gr, embalagem de vidro. 
ingredientes: azeitonas, salmoura (água e sal) e acidulante acido cítrico. CIAFRIOS 4,28 85,60 

23 20 
enxaguante bucal, 250 ml, sabor menta. fórmula clinicamente comprovada 

que contém flúor, mantendo o hálito fresco e limpeza removendo partículas e 
bactérias da boca, com 12 horas de proteção. sem álcool. 

DENTIL 9,85 197,00 

 

 
 
 

Item Qtde Especificações Marca 
Valor 

Unitário 
Registrado 

(R$) 

Valor 
Total 

21 20 esponja para banho, formato anatômico. DESTRO 1,89 37,80 

24 20 
fio dental, 100 metros. com tecnologia de entrelaçamento que auxilia na 

limpeza completa dos dentes, possui fios especiais e deslizantes, sabor menta 
que irá dar uma sensação refrescante na boca. 

DESTRO 3,40 68,00 

26 20 sabonete comum, suave, pedra de 90gr, com extratos de rosas e hidratantes. DESTRO 0,55 11,00 

27 20 condicionador neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco com 
350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 6,40 128,00 

28 20 shampoo neutro fórmula suave, fragrância mel e erva cidreira, frasco com 
350ml para cabelos normais a oleosos. PALMOLIVE 4,40 88,00 

29 25 vassoura de nylon tipo doméstica, com cabo de madeira rosqueado, cepa em 
material plástico de 19cm, para limpeza em geral. LOCATELLI 5,10 127,50 

30 25 rodo de madeira, suporte em aço galvanizado, 2 borrachas com 45cm de 
largura cada. LOCATELLI 6,35 158,75 

31 25 

pá de lixo plástica, com cabo curto. contém extremidade de borracha para 
melhorar recolhimento da poeira, serrilha na lateral para limpeza das cerdas 
das vassouras, cabo de apoio para acoplar no cabo da vassoura facilitando no 

momento de guardar a pá. 

SANCHES 3,45 86,25 

32 50 pano de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em 
overlock, dimensoes  aproximadas de 70x50cm e peso aprox. de 100gr. NAVITEX 2,45 122,50 

33 50 flanela para limpeza, na cor laranja, unidade medindo aproximadamente 
30x50cm, com costuras nas laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade NAVITEX 1,70 85,00 

34 25 
balde plástico, polietileno de alta densidade (pead), alta resistência a impacto, 
paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 

zincado, capacidade de 20 litros 
MODENUTTI 5,35 133,75 

36 25 palha de aço, pacote com 25 g. material: aço carbono, aplicação: limpeza geral MUNDIAL 0,80 20,00 

37 25 

sabão em pó (lava-roupas),  embalado em caixas de 01 quilo, para limpeza 
geral, biodegradável, original do fabricante, com registro no ministério da 

saúde, químico responsável, indicação de uso, composição, data de fabricação e 
de validade e informações do fabricante no rótulo. composição: tensoativo 

aniônico. tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, 
branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. ótima qualidade 

KLIP 3,45 86,25 

38 25 alcool etilico 40, embalagem de 01 litro TUPI 3,65 91,25 

39 25 

água sanitária, frascos de 01 litro, com cloro ativo, ação desinfetante de uso 
geral inclusive desinfecção de frutas, verduras e legumes, alvejante e 

bactericida. sem perfume. composição: hipoclorito de sódio e água. teor de cloro 
ativo: 2,0% a 2,5% p/p. original de fábrica, embalagens lacradas, com registro 
no ministério da saúde, químico responsável, datas de fabricação e validade, 
indicações e precauções de uso, composição e informações. ótima qualidade. 

UP 1,23 30,75 

40 25 detergente líquido embalagem frasco com 500ml, fragrância neutra, pronto uso, 
biodegradável. ótima qualidade. UP 0,90 22,50 

42 25 frasco com 500ml de limpa vidros, (composição: lauril éter, sulfato de sódio), 
líquido, com pulverizador de gatilho. AZULIM 4,60 115,00 

43 25 

saponáceo (sapólio) cremoso original, embalagem com 300g. composição: 
tensoativos aniônicos e não iônicos, espessante, alcalizantes, abrasivo, 
preservante, pigmentos, fragrância e veículo. componente ativo linear 

alquilbenzeno sulfonato de sódio. 

SANY 3,00 75,00 

 

procedimento administrativo denominado Registro de Preços realizado por 
este Município mediante Pregão Presencial sob nº. 244/2015, homologado em 
03/09/2015.
Valor Homologado: R$ 24.180,00 (Vinte e quatro mil cento e oitenta reais).
Objeto: Registro de Preços visando à Contratação de empresa para prestação de 
serviços visando à reforma de bancos, cachepot e lixeiras de madeira do Paço 
Municipal, das praças e demais logradouros de Cianorte.
Empresa: M D K MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA – EPP.
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses.
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de setembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 215/2016-SEC/ADM.
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
  RESOLVE:
Art. 1º- HOMOLOGAR, o resultado final do Concurso Público, realizado em 08 
de novembro de 2015, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2015, 
de 18 de agosto de 2015, para os cargos de CARPINTEIRO, MOTORISTA, 
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS e PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA.
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 26 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 220/2016-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 WICTOR NEVES RUBE-
LE classificado em 16º (décimo sexto) lugar, para o cargo de MÉDICO CLÍNI-
CO GERAL, no Concurso Público regulamentado pelo Edital n.º 001/2015, de 
18 de Agosto de 2015, 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 eletrônico do Município de Cianorte, Edição nº 0718, de 19 de 
fevereiro de 2016.
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 29 de Fevereiro de 2016. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 221/2016-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 MARCIA DE OLIVEIRA 
BENETÃO classificada em 117º (centésimo décimo sétimo) lugar, para o cargo 
de EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público regulamentado 
pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, em pleitear a sua nome-
ação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do 
edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de 
Cianorte, Edição nº 0718, de 19 de fevereiro de 2016.
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 29 de Fevereiro de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 
 
 
 

Item Qtde Especificações  Valor Unitário 
Registrado Valor Total  

1 20 Unidades de serviços de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
bancos de madeira com 2,10x0,55 m (cxl). R$ 650,00   R$ 

13.000,00 

2 20 Unidades de serviços de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
cachepot de madeira com medida de 0,80x0,80 m. R$ 310,00 R$ 

6.200,00 

3 20 Unidades de serviço de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
lixeira de madeira medindo 0,45x0,45 m R$ 210,00 R$ 

4.200,00 

4 4 Unidades de serviços de manutenção com pintura, reparos e reformas em 
banco de madeira com cachepot, modelo oval com 2,20 m de diâmetro. R$ 195,00 R$ 780,00 

 

Div. de Recursos Humanos
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MUNICIPIO DE CIANORTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 222/2016-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 LUCELI APARECIDA DA 
SILVA FARIA classificada em 120º (centésimo vigésimo) lugar, para o cargo de 
EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público regulamentado 
pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, em pleitear a sua nome-
ação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do 
edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de 
Cianorte, Edição nº 0718, de 19 de fevereiro de 2016. 
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 29 de Fevereiro de 2016.
    

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 223/2016-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 CRISTIANE MARCHINI 
ROCO classificada em 121º (centésimo vigésimo primeiro) lugar, para o cargo 
de EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público regulamentado 
pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, em pleitear a sua nome-
ação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do 
edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de 
Cianorte, Edição nº 0718, de 19 de fevereiro de 2016. 
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 29 de Fevereiro de 2016.
   

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 224/2016-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 LUCIANA ANTONELLI 
CORREIA LANDGRAF classificada em 122º (centésimo vigésimo segundo) 
lugar, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, 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 cumprimen-
to da exigência do edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do 
Município de Cianorte, Edição nº 0718, de 19 de fevereiro de 2016. 
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 29 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 225/2016-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 ELAINE PATRICIA DE 
MELLO classificada em 126º (centésimo vigésimo sexto) lugar, para o cargo de 
EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS, no Concurso Público regulamentado 
pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de Fevereiro de 2013, em pleitear a sua nome-
ação para o referido cargo, tendo em vista o não cumprimento da exigência do 
edital de convocação, publicado no órgão oficial eletrônico do Município de 
Cianorte, Edição nº 0718, de 19 de fevereiro de 2016.  
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 29 de Fevereiro de 2016.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 226/2016-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 resultado do Concurso Público de Emprego Público realizado 
em 08 de Novembro de 2015, de acordo com o Edital de Concurso Público de 
Emprego Público nº 002/2015, de 18 de Agosto de 2015,
  RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR, por prazo indeterminado, ROSANGELA IANQUE 
CORREA, para exercer o emprego público de ATENDENTE DE CONSULTÓ-
RIO DENTÁRIO, atuando no Programa de Saúde da Família – PSF, aprovada 
no Concurso Público de Emprego Público para contrato regido pela CLT – Con-
solidação das Leis do Trabalho, percebendo vencimentos de acordo com a Lei 
Municipal nº 2.893/2007, de 29 de agosto de 2007, reajustado pela Lei Munici-
pal n° 4.507 de 18 de março de 2015, a partir de 01 de março de 2016.  
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 29 de Fevereiro de 2016.
   

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 Processo Seletivo Público Sim-
plificado realizado em 15 de junho de 2014, de acordo com 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 nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 09 
de Março de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
NOME      CLASSIFICAÇÃO 
REGINA PEREIRA DA ROCHA DE LIMA   56º
JULIO CESAR SANTOS VIEIRA   57º
ROSIMARA TOSSI PIO    58º
ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS GOMES  59º
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 todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 29 de Fevereiro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR 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 comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
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o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
08 de Novembro de 2015, de acordo com Edital nº 001/2015, de 18 de Agosto 
de 2015.
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 09 
de Março de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: PSICÓLOGO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
ISABEL CRISTINA PAEZ    08º

Cianorte, 29 de Fevereiro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR 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 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.
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 09 
de Março de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: ENFERMEIRO
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
JUARES JOSÉ VILELA NETO    16º

Cianorte, 29 de Fevereiro de 2016.
OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA

COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

 

 
 
 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Relatório do CNIS-INSS 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Comprovante de Residência 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Registro de Nascimento 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; 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo; 

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;  
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 
 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 

01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certificado de Reservista (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Relatório do CNIS-INSS 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Comprovante de Residência 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; CPF do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos; 

Registro de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos 
(se houver) (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Cédula de Identidade 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; 

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia); 

Certidão de Tempo de Contribuição (INSS) 

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).  
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 
 

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 
24 de Março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de Março de 
2013.
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 09 
de Março de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
NOME       CLASSIFICAÇÃO 
CRISTIANE MARCELINO BUENO SILVA  15º

Cianorte, 29 de Fevereiro de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR 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 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 de Emprego 
Público realizado em 06 de abril de 2014, de acordo com Edital nº 002/2014, de 
13 de fevereiro 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 nomeação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 16 
de Março de 2016, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de Saúde Ocupacional (Exame Pré-Admissional), e 
os exames abaixo relacionados.   
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SETOR IV
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
KAREN MACEDO DOS REIS    03º

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – JARDIM MORADA DO 
SOL
NOME     CLASSIFICAÇÃO 
LAZARA AUGUSTA DE MOURA   03º

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;

 

 
 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ PREFEITURA       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS P/ CAPSECI 
01(uma) foto 3x4 recente; Registro de Nascimento (fotocópia) 
Carteira de Trabalho (fotocópia); Certidão de Casamento (fotocópia) 
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia); 01(uma) foto 3x4 recente 
Carteira de Identidade (fotocópia); Carteira de Identidade (fotocópia) 
C.P.F. (fotocópia); CPF (fotocópia) 
Titulo de Eleitor (fotocópia); Carteira de Trabalho 
Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia); Cartão do Pis (fotocópia) 
Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia); 

Relatório do CNIS-INSS 

Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor; Comprovante de Residência 
Certidão Negativa do Cartório de Protestos; Cédula de Identidade do Cônjuge (fotocópia) 
Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato 
residiu nos 5 (cinco) últimos anos 

CPF do Cônjuge (fotocópia) 

Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; Registro de Nascimento 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; 

Cédula de Identidade dos Filhos menores de 21 anos (se 
houver) (fotocópia) 

Comprovante de escolaridade e histórico escolar 
(fotocópia);  

CPF dos Filhos menores de 21 anos (se houver) 
(fotocópia) 

Comprovante de habilitação legal para o exercício do 
cargo; 

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;  
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 
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•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 todos os documentos originais para realização da conferência.
Cianorte, 01 de Março de 2016.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 006/2016.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião ordinária 
realizada em 16 de fevereiro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas pela 
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 de 
02/06/15.
Resolve: 
Art. 1º Aprovar o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DA EMPRESA PRISCILA RODRIGUES BUENO, PELO PERÍ-
DO DE 12 (DOZE) MESES, relativo ao contrato n.º 341/2015;
Art. 2º - Aprovar novo contrato do prestador de serviço: CIAFARMA LTDA 
ME.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 26 de fevereiro de 2016.

RICARDO DE ALMEIDA CARRARA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 007/2016.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião ordinária 
realizada em 16 de fevereiro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas pela 
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 de 
02/06/15.
Resolve: 
Art. 1º Aprovar o PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRA-
MA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – VI-
GIA SUS,  no valor de R$ 128.000,00 (Cento e vinte oito mil reais), repasse do 
Estado do Paraná, para despesas corrente de custeio.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 26 de fevereiro de 2016.

RICARDO DE ALMEIDA CARRARA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 008/2016.
O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Cianorte, em reunião ordinária 
realizada em 16 de fevereiro de 2016, no uso das prerrogativas conferidas pela 
Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº 2.268/2002 de 21/05/02, alterada pela Lei Municipal 4.563/15 de 
02/06/15.
Resolve:
Art. 1º Aprovar a solicitação de prorrogação do prazo para conclusão das seguin-
tes obras: POSTO DE SAÚDE CENTRAL, proposta n.º 09263750000113002; 
POSTO DE SAÚDE DA ZONA DOIS, proposta n.º 09263750000113001 
e POSTO DE SAÚDE DO JARDIM ATLÂNTICO IV proposta n.º 
09263750000113003, para mais nove meses.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Cianorte, 26 de fevereiro de 2016.

RICARDO DE ALMEIDA CARRARA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

Secretaria de Saúde

CAPSECI
Ratificação de DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 04/2016

Processo n° 005/2016 - CAPSECI 
Amparo legal: art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ordenador de Despesa: Diego Faciroli Ferreira – Superintendente/CAPSECI. 
Valor Inicial: R$ 2.456,49 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e qua-
renta e nove centavos) anual.
Objeto: Aquisição de combustível para o veículo da CAPSECI (900 litros de 
etanol e 05 litros de gasolina).
Justificativa: Aquisição de pequeno valor para fins de utilização no veículo da 
CAPSECI.
Fornecedor: Jacomeli & Carminati Ltda – CNPJ nº 05.015.593/0001-83
Diego Faciroli Ferreira – Superintendente/CAPSECI.
Cianorte, 23 de fevereiro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO 
Contratantes: Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do 
Município de Cianorte – CAPSECI e Jacomeli & Carminati Ltda – CNPJ nº 
05.015.593/0001-83, localizada na Av. Maranhão, 1244, nesta cidade de Cia-
norte/PR.
Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de combustíveis para o veículo  
da CAPSECI (900 litros de etanol e 05 litros de gasolina), conforme Dispensa 
de licitação nº 004/2016.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
posteriores alterações.
Dotação Orçamentária: - 01.001.04.122.0003.2001 – Manutenção da Superin-
tendência da CAPSECI / Material de Consumo / Combustíveis e lubrificantes 
– Fonte 001. 3.3.90.30.01.01 - Reduzido 21 (etanol); 3.3.90.30.01.02 - Reduzido 
136 (gasolina).
Valor: R$ 2.219,00 (dois mil, duzentos e dezenove reais) anual.
Prazo de Vigência: 11/03/2016 à 10/03/2017
Data da Assinatura: 23/02/2016.
Signatários: Diego Faciroli Ferreira/Superintendente da CAPSECI e Jacomeli 
& Carminati Ltda.

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 068/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidor  
JOSÉ MORENO TEDARDI

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 15, da Lei nº 4.662/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 484/2009, ao servidor  JOSÉ MORENO 
TEDARDI, que após reenquadrados passam a ser de R$ 2.060,18 (dois mil cento 
e noventa e oito reais e noventa e dois centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 27 de janeiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO    DIEGO FACIROLI FERREIRA
     PREFEITO          SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 116/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora MARIA BENEDITA 
MOREIRA CAMPOS

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 728/2012, à servidora Maria Benedita 
Moreira Campos, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.646,42 (um mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 16 de fevereiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO    DIEGO FACIROLI FERREIRA
     PREFEITO          SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 216/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora NAIR APARECIDA 
ALVES

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
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legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposen-
tadoria concedida através da Portaria nº 835/2013, à servidora Nair Aparecida 
Alves, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.890,14 (um mil oitocentos 
e noventa reais e quatorze centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 29 de fevereiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO    DIEGO FACIROLI FERREIRA
     PREFEITO          SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 217/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora SANDRA MACHADO DE 
OLIVEIRA

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 659/2012, a servidora Sandra Machado 
de Oliveira, que após reenquadrados passam a ser de R$ 485,82 (quatrocentos e 
oitenta e cinco reais e oitenta e dois) e conforme determinação da Lei Municipal 
nº 2.186/2001, de 18/10/2001, Art. 2º inciso II os proventos não serão inferiores 
ao salário mínimo, ou seja, R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 29 de fevereiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO    DIEGO FACIROLI FERREIRA
     PREFEITO          SUPERINTENDENTE
 

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 218/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos da Servidora ANA MARIA DE NOVAIS
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de aposenta-
doria concedida através da Portaria nº 733/2013, à servidora Ana Maria de No-
vais, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.942,83 (um mil novecentos 
e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 29 de fevereiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO    DIEGO FACIROLI FERREIRA
     PREFEITO          SUPERINTENDENTE

ATO DE REVISÃO DOS PROVENTOS
PORTARIA Nº 219/2016 – SEC/ADM

Proceder à Revisão de Proventos do Pensionista JOSÉ CANDIDO MACHADO 
decorrente do falecimento de seu cônjuge a servidora Maria Tereza Marinho 
Machado
O Chefe do Poder Executivo Municipal de Cianorte, no uso de suas atribuições 
legais previstas no art. 93, II, “a” da Lei Orgânica, considerando o disposto no 
art. 1º, da Lei nº 4.657/2015, e a paridade de proventos,
RESOLVE:
Fica alterada, a partir de 01/02/2016, a composição dos proventos de pensão 
concedida através da Portaria nº 144/1999, ao pensionista José Candido Macha-
do, que após reenquadrados passam a ser de R$ 1.240,85 (um mil duzentos e 
quarenta reais e oitenta e cinco centavos).
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, 29 de fevereiro de 2016

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO    DIEGO FACIROLI FERREIRA
     PREFEITO          SUPERINTENDENTE www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  
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