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Secretaria de Administração

Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2013
Prorrogação de Prazos e Alterações

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 15:00 horas 
do dia 13 de Março de 2013, 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: Contratação de empresa para mão-de-
-obra em calçamento, reparos em geral e manutenção de edificações publicas 
mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos, anexos e alterações poderão ser 
examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expe-
diente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 26 de Fevereiro de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 019/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:00 horas 
do dia 13 de Março de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de veículos para o transporte 
escolar da Secretaria Municipal de Educação.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 

dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Fevereiro de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 020/2013

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 10:00 horas 
do dia 13 de Março de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de pneus para a frota de 
veículos do transporte escolar mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Fevereiro de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 021/2013

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 14:00 horas 
do dia 13 de Março de 2013, 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: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de reforma da estrutura interna em ônibus da frota do transporte 
escolar mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
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dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de Fevereiro de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do 
presente, convoca a pessoa abaixo nominada, para comparecer na Divisão de 
Recursos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para no-
meação para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público 
realizado em 10 de outubro de 2010, de acordo com Edital nº 002/2010, de 20 
de agosto de 2010.
 A candidata deverá comparecer na Junta Médica Oficial do 
Município no dia 13 de março de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, 
Cianorte-Pr, às 12:45 horas,  munidas de Atestado Médico de saúde ocupa-
cional (Exame pré-admissional), e os exames abaixo relacionados.
 O não comparecimento da candidata no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta 
Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda automá-
tica do direito a nomeação.

DOCUMENTOS:
• 01(uma) foto 3x4 recente;
• Carteira de Trabalho (fotocópia)
• Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
• Carteira de Identidade (fotocópia);
• C.P.F. (fotocópia);
• Titulo de Eleitor (fotocópia);
• Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
• Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
• Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
• Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
• Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, 
onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
• Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
• Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames mé-
dicos de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna, exame 
médico de um Otorrinolaringologista;
• Comprovante de escolaridade e histórico;(fotocópia);
• Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo (Licença Profis-
sional);
• 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, 27 de fevereiro de 2013.

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do 
presente, convoca a pessoa abaixo nominada, para comparecer na Divisão de 
Recursos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para no-
meação para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público 
realizado em 25 de outubro de 2009, de acordo com o Edital 003/2009 de 18 de 
setembro de 2009.
 A candidata deverá comparecer na Junta Médica Oficial 
do Município no dia 13 de março de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 
400, Cianorte-PR, às 12:45 horas, munido de Atestado Médico de saúde 
ocupacional(Exame pré-admissional), e os exames abaixo relacionados.
 O não comparecimento da candidata no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data da publicação deste edital e a não apresentação na Junta 
Médica Oficial na data e horário acima mencionado implicará na perda automá-

Div. de Recursos Humanos

 
CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR INFANTIL 
NOME CLASSIFICAÇÃO 
Micheli Brabo Viana 
Sandra Roes Kaneshiro 
Valdineia Rodrigues dos Santos 

92° 
93º 
94º 

 
 

tica do direito a nomeação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
• 01(uma) foto 3x4 recente;
• Carteira de Trabalho;
• Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
• Carteira de Identidade (fotocópia);
• C.P.F. (fotocópia);
• Titulo de Eleitor (fotocópia);
• 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 médi-
cos de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna e avaliação 
de um médico otorrinolaringologista;
• Comprovante de escolaridade e histórico escolar para o exercício do cargo 
(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, 27 de fevereiro de 2013

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 28/2013

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Goiás nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28, 
torna público a contratação da empresa abaixo relacionada. O contrato decorre 
do processo licitatório denominado DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2013, 
homologado em 27 de fevereiro de 2013.
EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CENTRO 
NOROESTE DO PARANÁ - CISCENOP.
OBJETO: Contratação e serviços médicos especializados através do CIS-
CENOP - Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
1.380.000,00 (Hum milhão, trezentos e oitenta mil reais).
PRAZOS: até 31 de dezembro de 2013 para Execução e até 31 de dezembro 
de 2013 para Vigência do respectivo contrato, ambos contados a partir de sua 
assinatura.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de fevereiro de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 TORNA PÚBLICO
 I - A homologação do procedimento administrativo referente ao 
Edital de Licitação, DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2013, concernente a: 
Contratação e serviços médicos especializados através do CISCENOP - 
Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná.

CARGO: PROFESSORA 
NOME CLASSIFICAÇÃO 
Francieli Abel 
Helena Lucinéia de Souza Martins 
Anderson Olivares do Nascimento 
Franciele Alves 
Jessica Peres Valino 
Alessandra Rodrigues Oliveira 
Sheila Andréia Barbi 

161º 
162º 
163º 
164º 
165º 
166º 
167º 

 

Secretaria de Saúde

Setor de Licitação
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 II – A adjudicação do objeto da licitação para a(s) empresa(s):
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CENTRO NOROESTE DO 
PARANÁ - CISCENOP sendo o valor o de R$ 1.380.000,00 (Hum milhão, 
trezentos e oitenta mil reais).
 III – A convocação da(s) empresa(s) adjudicatária(s) para a assi-
natura do respectivo instrumento contratual, previstos nos Itens 2.4 e 2.5 do 
Edital dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 27 de fevereiro 
de 2013.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

II Concurso Municipal de Poesias
Regulamento

 A Prefeitura Municipal de Cianorte, através da Divisão de Cultura, 
promove o 2º Concurso de Poesias, com o intuito de estimular e divulgar o Dia 
Nacional da Poesia, comemorado em 14 de Março. 

 Art. 01 – Poderão participar deste concurso estudantes da rede 
municipal de ensino, matriculados nos 4º e 5º ano.

 Art. 02 – A abertura oficial do II Concurso Municipal de Poesias 
será no dia 14 de Março de 2013, em evento elaborado pela escola com o tema: 
Vinicius de Moraes. 

 Art. 03 - Poderá a escola, inscrever 02 (duas) poesias inéditas, com 
tema livre, em 02 (duas) vias, impressas em papel A4, digitadas com espaço 
um e meio, fonte Arial, corpo 12 (doze), devidamente corrigido.
Parágrafo único. Considera-se inédita a poesia que não tenha sido divulgado 
em qualquer meio de comunicação, inclusive internet. 

 Art. 04 – A poesia deverá ser entregue pela escola onde o aluno está 
matriculado dentro de envelope, endereçado para a Divisão de Cultura com os 
seguintes dados: 

Nome Completo:   Idade: 
Endereço    Telefone:
Instituição de Ensino:   Turma: 
Nome do Responsável:   Nome do Professor:

 Art. 05 – Nas folhas deverão conter o título e a poesia. 

 Art. 06 – No verso das folhas, deverá conter o nome do aluno, da 
escola e da professora.

 Art. 07 – Será considerada inscrita para o concurso as poesias 
enviadas até o dia 08 de Abril de 2013. 

 Art. 08 – Será conferida a seguinte premiação, aos trabalhos classi-
ficados:

1º colocado – Troféu, publicação em meio oficial e 1 (um) livro do escritor 
Vinicius de Moraes;
2º colocado – Troféu e 1 (um) livro do escritor Vinicius de Moraes;
3º colocado – Troféu e 1 (um) livro do escritor Vinicius de Moraes;

 Parágrafo único. A premiação constituída pelos livros do diplomata, 
dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro Vinicius de Moraes, se faz 
pela comemoração ao centenário de seu nascimento, que ocorre em Outubro 
deste ano. 

 Art. 09 – Os trabalhos serão selecionados por uma Comissão 
indicada pela Divisão de Cultura, composta por 03 (três) julgadores da área 
educacional da Secretaria Municipal de Educação. 

 Art. 10 – O resultado do II Concurso Municipal de Poesias será 
divulgado nas dependências da Prefeitura Municipal de Cianorte, pela internet 
e pela imprensa no dia 12 de Abril de 2013.

Secretaria de Educação

Divisão de Cultura

 Art. 11 – A premiação dos trabalhos selecionados, realizar-se-á em 
data e local a serem definidos.  

 Art. 12 – Os autores das poesias classificadas cedem os direitos 
autorais à Prefeitura Municipal de Cianorte. As poesias enviadas não serão 
devolvidas.

 Art. 13 – As decisões da Comissão de Seleção serão irrecorríveis, 
cabendo à mesma as decisões sobre os casos omissos. 
 
 Cianorte, 27 de Fevereiro de 2013.

Michelle Bárbara Ferrari
Chefe da Divisão de Cultura
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