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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria de Administração

Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 024/2017
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Di-
visão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de merenda escolar. Cre-
denciamento até as 8:00 horas do dia 08 de Março de 2017 através do site www.
caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 08:30 horas do dia 08 de Março 
de 2017; a abertura da sessão pública às 8:30 horas do dia 09 de Março de 2017. 
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6210. Cianorte, 
em 15  de Fevereiro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 023/2017

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 15:30 horas 

do dia 06 de Março de 2017, 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 gê-
neros alimentícios para refeições e lanches dos alunos e atletas participantes 
de escolinhas, projetos e demais equipes vinculadas à Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão dis-
poníveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. In-
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser diri-
gidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Fevereiro de 2017.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2017 – Processo 18/2017

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou com o CEI COMERCIO EXPOR-
TACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, para Aquisição de Botton de Gas-
trostomia para distribuição gratuita ao paciente: DAVI MILITÃO VITURINO, 
nascido em 27/06/2015, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com funda-
mento no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Fevereiro de 2017.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 129/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE 
MAT MEDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Est dos 
Bandeirantes, 6373, Lote 2 Pal 23929; Quadra 6, CEP 22.780-081, Jacarepaguá, 
Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.175.705/0001-64. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Dis-
pensa nº 08/2017.

Secretaria de Desenvolvimento
SÚMULA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE, inscrita no CNPJ
76.309.806/0001-28 torna público que irá requer do IAP, Autorização Florestal
para o corte de essências florestais nativas, no Lote de terras nº (572-B, 572-C e
590-B), da Gleba Patrimônio Cianorte registrado sob a Matrícula nº 21.879,
Cianorte, Paraná.

Secretaria de  Assistência Social................................................08
Câmara de Vereadores................................................08
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OBJETO: Aquisição de Botton de Gastrostomia para distribuição gratuita ao 
paciente: DAVI MILITÃO VITURINO, nascido em 27/06/2015.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.100,00 (um mil e cem reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Fevereiro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 183/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Perna-
mbuco, 180, zona 3, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 306/2016.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Serviços Mu-
nicipais.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
8.693,90 (Oito mil seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos).        
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/09/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Fevereiro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 184/2017 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de dire-
ito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA 
LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Perna-
mbuco, 180, zona 3, CEP 87.209-104, telefone (44) 3631-5421, na cidade de 
Cianorte, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.866.409/0001-85. 
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação por Pre-
gão Presencial nº 262/2016.
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 495,00 
(Quatrocentos e noventa e cinco reais).        
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17/08/2017. 
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 14 de Fevereiro de 2017.   

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 875/2016 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CONSTRAL CON-
STRUÇÃO CIVIL LTDA, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
28/2016.
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:
CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito priva-
do, com sede à Avenida Goiás, 96, Município de Cianorte, estado do Paraná, 
CEP 87200-151, telefone (44) 3629-3441, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
75.216.135/0001-98, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. 
Luiz Carlos Peres de Almeida, CREA/PR 9152-D, portador da Cédula de Iden-
tidade nº 1.256.901 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 413.901.999-91, residente 
e domiciliado no Município de Cianorte/Paraná.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução 
e vigência até 30/05/2017.
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.

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de fevereiro de 2017.

            Luiz Carlos Peres de Almeida            Claudemir Romero Bongiorno
 CONSTRAL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA              PREFEITO
                      Contratada                        Contratante

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 440/2016 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 351/2016, homologado em 
18/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 15.680,00 (quinze mil e seiscentos e oitenta reais). 
Objeto: Contratação de empresa especializada em impressão a laser de carnês 
de IPTU com código de barras padrão FEBRABAN para o exercício fiscal de 
2017 
Empresa: Edergraf Grafica e Editora Eireli Me 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Valor 
Unitário  Valor Total  

1 32.000 UN 

confecção de carnês de iptu, montados, serrilhados, 
granpeados, lombados e refile, com cód. de barras no 
padrão febraban, contendo:  - formato 99x210 mm, 

ou seja, o tamanho de 03 carnês por folha a4 - a capa, 
a contra capa e uma lamina interna em papel coche 

de 120 g, com impressão off-set de foto colorida 4x4 
cores.  - 01 lâmina externa e 13 lâminas internas com 
cód. de barras no padrão febrabam, em papel branco 
de 75 g.  o carnê deve conter 17 lâminas, sendo 01 

capa, 01 contracapa, 01 lâmina de aviso, 01 
comprovante de recebimento, 01 lâmina com a 
descrição do imóvel, 01 com a cota única e 11 
parcelas com cód. de barras padrão febraban. 

0,49 

15.680,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO 

 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 441/2016 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 312/2016, homologado em 
18/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 29.593,00 (vinte e nove mil e quinhentos e noventa e 
três reais). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos e toners para a 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social 
Empresa: A. M. APOLONIO PAPELARIA LTDA - EPP 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário  Valor Total  

10 10 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras brother 
modelo hl6182dwt, mfc8952dwt - com 

capacidade mínima de impressão de 30.000 
(trinta mil) páginas, sem uso, original do 

fabricante do equipamento. 

brother 364,00 

3.640,00 

12 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-105c 
- ciano, com capacidade mínima de impressão 

de 1.200 (mil e duzentas) paginas.   

Brother 96,00 

2.400,00 

13 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 
brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-

105m - magenta, com capacidade mínima de 
impressão de 1.200 (mil e duzentas) paginas.   

Brother 97,00 

2.425,00 

14 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-105y 
- amarelo, com capacidade mínima de 

impressão de 1.200 (mil e duzentas) paginas.   

Brother 98,00 

2.450,00 

15 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 
brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-
109bk - preto, com capacidade mínima de 

impressão de 2.400 (duas mil e quatrocentas) 
paginas.   

Brother 162,00 

4.050,00 

16 40 UN 

cartucho de tinta, novo, original do fabricante 
do equipamento, sem uso, para impressoras 

brother mfc6710dw - preto - com capacidade 
mínima de impressão para 2.400 (duas mil e 

quatrocentas) paginas.  

Brother 133,00 

5.320,00 

17 40 UN 

cartucho de tinta original do fabricante do 
equipamento, para impressoras brother 

mfc6710dw - magenta - com capacidade 
minima de impressão para 1.200 (mil e 

duzentas) paginas. 

Brother 78,00 

3.120,00 

18 40 UN 

cartucho de tinta original do fabricante do 
equipamento, para impressoras brother 

mfc6710dw - ciano - com capacidade minima 
de impressão para 1.200 (mil e duzentas) 

paginas.  

brother 78,00 

3.120,00 

19 40 UN 

cartucho de tinta original do fabricante do 
equipamento, para impressoras brother 

mfc6710dw - amarelo - com capacidade 
minima de impressão para 1.200 (mil e 

duzentas) paginas.  

brother 76,70 

3.068,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 442/2016 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 312/2016, homologado em 
18/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 7.638,60 (sete mil e seiscentos e trinta e oito reais e 
sessenta centavos). 
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Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário  Valor Total  

10 10 UN 

cilindro fotocondutor para impressoras brother 
modelo hl6182dwt, mfc8952dwt - com 

capacidade mínima de impressão de 30.000 
(trinta mil) páginas, sem uso, original do 

fabricante do equipamento. 

brother 364,00 

3.640,00 

12 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-105c 
- ciano, com capacidade mínima de impressão 

de 1.200 (mil e duzentas) paginas.   

Brother 96,00 

2.400,00 

13 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 
brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-

105m - magenta, com capacidade mínima de 
impressão de 1.200 (mil e duzentas) paginas.   

Brother 97,00 

2.425,00 

14 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 

brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-105y 
- amarelo, com capacidade mínima de 

impressão de 1.200 (mil e duzentas) paginas.   

Brother 98,00 

2.450,00 

15 25 UN 

cartucho de tinta, original do fabricante do 
equipamento, sem uso, para impressoras 
brother modelo mfc-j6720dw, modelo lc-
109bk - preto, com capacidade mínima de 

impressão de 2.400 (duas mil e quatrocentas) 
paginas.   

Brother 162,00 

4.050,00 

16 40 UN 

cartucho de tinta, novo, original do fabricante 
do equipamento, sem uso, para impressoras 

brother mfc6710dw - preto - com capacidade 
mínima de impressão para 2.400 (duas mil e 

quatrocentas) paginas.  

Brother 133,00 

5.320,00 

17 40 UN 

cartucho de tinta original do fabricante do 
equipamento, para impressoras brother 

mfc6710dw - magenta - com capacidade 
minima de impressão para 1.200 (mil e 

duzentas) paginas. 

Brother 78,00 

3.120,00 

18 40 UN 

cartucho de tinta original do fabricante do 
equipamento, para impressoras brother 

mfc6710dw - ciano - com capacidade minima 
de impressão para 1.200 (mil e duzentas) 

paginas.  

brother 78,00 

3.120,00 

19 40 UN 

cartucho de tinta original do fabricante do 
equipamento, para impressoras brother 

mfc6710dw - amarelo - com capacidade 
minima de impressão para 1.200 (mil e 

duzentas) paginas.  

brother 76,70 

3.068,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 
 

MUNICÍPIO DE CIANORTE 
EXTRATO DA ATA Nº. 442/2016 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 312/2016, homologado em 
18/11/2016. 
Valor Homologado: R$ 7.638,60 (sete mil e seiscentos e trinta e oito reais e 
sessenta centavos). 
Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de cartuchos e toners para a 
Secretaria Municipal de Bem Estar Social 
Empresa: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA - EPP, 
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses 
Itens constantes da Ata de Registro de Preços:  

Item Qtde Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário  Valor Total  

2 10 UN 

toner de impressão a laser, monocromático, 
não remanufaturado, novo, para impressora hp 

laser jet p1505,m1120, m1522 1505 1120 
1522 , referencia hp 36a cb436a, com 

rendimento aproximado de 2.000 páginas. 

tectoner 31,00 

310,00 

3 22 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 

laser jet 
1010/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/3

050/3052/3055  referencia q2612a, com 
rendimento aproximado de 2000 paginas.  

Tectoner 45,20 

994,40 

4 12 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturdo, novo, para impressora hp laser 

jet m1132 - hp laser jet 1102w - referencia 
85a, com rendimento aproximado de 1.600 

paginas.  

Tectoner 28,20 

338,40 

5 12 UN 
cartucho de impressão a jato de tinta, colorido, 
não remanufaturado, novo, para impressoras 

hp deskjet f4480  

Tectoner 78,20 
938,40 

6 12 UN 
cartucho de impressão a jato de tinta, preto, 
não remanufaturado, novo, para impressoras 

hp deskjet f4480 

Tectoner 69,20 
830,40 

7 10 UN 
toner de impressão a laser, monocromático, 
não remanufaturado, novo,  para impressora 

samsung ml 1865  

Tectoner 103,50 
1.035,00 

8 10 UN 

toner de impressão a laser, monocrático, não 
remanufaturdo, novo, para impressora hp 

laserjet p1005 - referencia hp 35a cb435a, com 
rendimento aproximado de 1.500 paginas.  

Tectoner 32,20 

322,00 

20 10 UN 
toner cf283a preto, rendimento 1.500 páginas. 
não remanufaturado, novo, para impressoras 

hp laserjet pro mfp m125/ m127 series. 

Tectoner 78,00 
780,00 

21 20 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 

colorjet 2050, na cor preta - referência hp 122, 
com rendimento aproximado de 120 páginas.  

Tectoner 50,00 

1.000,00 

22 20 UN 

cartucho de impressão a jato de tinta, não 
remanufaturado, novo, para impressora hp 
colorjet 2050, colorido - referência hp 122, 

com rendimento aproximado de 100 páginas.  

tectoner 54,50 

1.090,00 

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 18 de novembro de 2016.  
Claudemir Romero Bongiorno  

Prefeito 
 

Secretaria de Assistência Social
PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CREDEN-

CIAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 11/2017

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, mediante as condições estipuladas 
no Edital e demais disposições legais aplicáveis TORNA PÚBLICO,
Art. 1º. Fica retificado o enunciado.
Onde se lê: Programa de Proteção Social Básica que complemente e qualifique 
o Serviço de Defesa e Garantia de Direitos para Famílias e individuo e Situação 
de Vulnerabilidade Social
Leia-se: Programa de Proteção Social Básica de ações do Serviço de Assessora-
mento Defesa e Garantia de Direitos para Famílias e Indivíduos em Situação de 
Vulnerabilidade e Risco Social.
 Art. 2º. Fica retificado no Art. 4º no que se refere DO CREDENCIAMENTO 
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. 
Onde se lê: As organizações da sociedade As organizações da sociedade civil 
deverão protocolar a documentação necessária e o Plano de Trabalho para o 
credenciamento até o dia 15 de Fevereiro de 2017, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social. A Comissão de Seleção emitirá o parecer no dia 27 de Feve-
reiro de 2017. As organizações da sociedade civil poderão protocolar recursos 
no seguinte prazo: 03 de Março de 2017 a 07 de Março de 2017. O parecer da 
Comissão de Seleção após análise do recurso será 13 de Março 2017. 
Entrega da Documentação Necessária e 
Plano de Trabalho 

Até 15/02/2017 

Emissão de Parecer pela Comissão de Seleção Até 27/02/2017 
Prazo para Recursos 03/03/2017 à 07/03/2017 
Parecer Final Comissão de Seleção 13/03/2017 
Leia-se: As organizações da sociedade civil deverão protocolar a 
documentação necessária e o Plano de Trabalho para o credenciamento até 
o dia 15 de Fevereiro de 2017, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social. A Comissão de Seleção emitirá o parecer no dia 17 de Fevereiro de 
2017. As organizações da sociedade civil poderão protocolar recursos até 
dia 18 de Fevereiro 2017. O parecer da Comissão de Seleção após análise 
do recurso será 20 de Março 2017. 
Entrega da Documentação Necessária e 
Plano de Trabalho 

Até 15/02/2017 

Emissão de Parecer pela Comissão de Seleção Até 17/02/2017 
Prazo para Recursos Até 18/02/2017  
Parecer Final Comissão de Seleção 20/02/2017 
Art. 3º Este Termo de Retificação entra em vigor a partir da data da sua 
publicação.   
Cianorte, 16 de Fevereiro de 2017. 
 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
PREFEITO 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE – ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Câmara Municipal de Cianorte, através do presente, convoca a pessoa abaixo 
nominada, para comparecer no departamento de recursos humanos, a fim de pro-
videnciar a documentação necessária para nomeação para o Concurso público, 
tendo em vista a aprovação no Concurso Público, realizado em 11 de dezembro 
de 2016, de acordo com Edital n° 001/2016, de 18 de outubro de 2016.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica para avaliação clínica no dia 
01 de março de 2017, sito à Travessa Itororó, 400, em Cianorte-PR, às 12h50, 
munido 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 con-
tar da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica na 
data e horário acima mencionados implicará na perda automática do direito à 
nomeação.
CARGO: Jornalista
NOME     CLASSIFICAÇÃO
DIEGO FERNANDO LASKA    1º
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•02 (duas) fotos 3x4 recentes;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/PASEP se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Título de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 (dezoito) 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 I, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia);
•Cópia do Registro de classe e comprovante de pagamento da última anuidade;
•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 originais para conferência.

Cianorte, 15 de fevereiro de 2017.

Câmara de Vereadores
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