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Ó

Gabinete do Prefeito
LEI N.º 5.475, DE   15   DE DEZEMBRO   DE 2022  

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cianorte para o exercício financeiro de 2023
e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a
seguinte

L                          E                          I  

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cianorte,  Estado do Paraná, para o exercício
financeiro de 2023, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta;

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e
Indireta, vinculados à saúde, assistência e previdência.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção Única

Da Receita Total
Art. 2º. A receita orçamentária, decorrente de arrecadação tributária própria, de receita de contribuições, patrimonial, de

serviços, de transferências correntes e de demais receitas correntes e de capital,  conforme legislação vigente, abrangendo a
Administração Direta e a Administração Indireta, para o exercício de 2023, é estimada em R$ 463.317.000,00 (quatrocentos e
sessenta e três milhões e trezentos e dezessete mil reais), contemplando os valores retidos para o FUNDEB e demais deduções,
discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, conforme os seguintes desdobramentos:

1  - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes………………………………………………………………………………… R$ 432.979.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria……………………. R$ 118.334.970,00
Receita de Contribuições………………………………………….. R$ 17.141.500,00
Receita Patrimonial……………………………………………….. R$ 9.472.500,00
Receita de Serviços……………………………………………….. R$ 521.500,00
Transferências Correntes………………………………………….. R$ 286.851.430,00
Outras Receitas Correntes………………………………………… R$ 657.600,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB…………………………………………….. R$ (33.010.000,00)
Receitas Correntes Líquidas………………………………………………………………………. R$ 399.969.500,00
Receitas de Capital………………………………………………………………………………... R$ 5.040.000,00

Alienação de Bens Móveis……………………………………….. R$ 1.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis………………………………………. R$ 4.035.000,00
Transferências de Capital…………………………………………. R$ 5.000,00

(-) Dedução por Descontos Concedidos………………………………………………………….. R$ (9.500,00)
Receitas de Capital Líquidas……………………………………………………………………… R$ 5.030.500,00

TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)………………………………………………………… R$ 405.000.000,00

2  - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE – CAPSECI

Receitas Correntes………………………………………………………………………………… R$ 25.562.000,00
Receita de Contribuições………………………………………….. R$ 15.060.000,00
Receita Patrimonial……………………………………………….. R$ 8.192.000,00
Outras Receitas Correntes………………………………………… R$ 2.310.000,00

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias…………………………………………………………... R$ 32.395.000,00
Receitas de Capital………………………………………………………………………………... R$ 360.000,00

Alienação de Bens Imóveis……………………………………….. R$ 360.000,00
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)……………………………………………………… R$ 58.317.000,00

T O T A L   G E R A L   D A S   R E C E I T A S R$ 463.317.000,00

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção Única

Da Despesa Total

Art. 3º – A Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo a legislação em vigor e assim
distribuída conforme a seguinte classificação institucional:

PODER LEGISLATIVO R$ 5.083.632,00
01 Câmara Municipal………………………………………………….. R$ 5.083.632,00

DO EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 399.916.368,00
02 Gabinete do Prefeito……………………………………………….. R$ 2.980.845,00
03 Procuradoria Jurídica………………………………………………. R$ 3.504.920,00
04 Assessoria de Planejamento………………………………………... R$ 476.855,00
05 Secretaria da Fazenda……………………………………………… R$ 23.111.439,14
06 Secretaria de Administração……………………………………….. R$ 30.557.980,00
07 Secretaria de Desenvolvimento……………………………………. R$ 21.481.750,00
08 Secretaria de Saúde…………………………………………………. R$ 115.102.863,43
09 Secretaria de Educação……………………………………………... R$ 113.540.794,00

10
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Fomento 
Agropecuário……………………………………………………….. R$ 3.163.940,00

11 Secretaria de Esportes e Lazer……………………………………… R$ 8.157.860,00
12 Secretaria de Desenvolvimento Econômico………………………... R$ 4.779.785,00
13 Secretaria de Assistência Social……………………………………. R$ 18.192.226,07
14 Secretaria de Meio Ambiente………………………………………. R$ 8.724.160,00
15 Secretaria de Obras e Serviços 

Municipais…………………………………………………………..
R$

39.933.981,36
17 Secretaria  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres,  Crianças  e

Adolescentes……………………………………………………….. R$ 1.938.989,00
18 Secretaria de Comunicação Social………………………………….. R$ 2.196.155,00
19 Secretaria de Cultura………………………………………………... R$ 2.071.825,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R$ 58.317.000,00

01
Caixa  de  Aposentadoria  e  Pensões  dos  Servidores  Públicos
Municipais do Município de Cianorte……………………………… R$ 58.317.000,00

T O T A L   G E R A L   D A S   D E S P E S A S………………………………………………... R$ 463.317.000,00

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – efetuar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada para
a Administração Direta, utilizando como recursos para cobertura, os definidos no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de
março de 1964;

II – efetuar a abertura de créditos adicionais suplementares de dotações constantes do orçamento da Administração
Indireta até o limite de 15% (quinze por cento) de sua despesa fixada, utilizando como recursos para cobertura os definidos no
art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

III – suplementar as respectivas dotações com recursos do superavit financeiro, conforme os termos previstos no inciso
I, do § 1º do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

IV – suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado nas respectivas fontes de
receita, conforme os termos previstos no inciso II, do § 1º do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

V – suplementar as respectivas dotações com recursos de operação de crédito, conforme os termos previstos no inciso
IV, do § 1º do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

VI  –  utilizar  os  recursos  vinculados  à  conta  de  reserva  de  contingência  para  abertura  de  créditos  adicionais
suplementares ou especiais, nas situações previstas no art. 5º, inciso III da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, e
art. 8º, da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001;

Parágrafo Único: Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos III, IV e V não serão computados para
efeito do limite fixado nos incisos I e II deste artigo.

Art. 5º – Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a corrigir os valores constantes do Orçamento-Programa do
Município de Cianorte, referentes à Administração Direta e a Administração Indireta, bimestralmente, mediante a aplicação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou por
outro índice que venha sucedê-lo, verificado no bimestre anterior ao da atualização.

Art. 6º – Os créditos adicionais suplementares com indicação de recursos do Poder Legislativo, nos termos do inciso III,
§ 1º do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, poderão ser abertos até o limite de 15% da despesa autorizada
no âmbito do Poder Legislativo por ato do Presidente da Câmara Municipal de Cianorte.

Parágrafo Único: O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput deste artigo, no prazo máximo de
cinco dias, para que o Poder Executivo proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º – A execução orçamentária seguirá o disposto na Lei Municipal n.º 5.405, de 5 de julho de 2022, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Art. 8º – Os créditos adicionais especiais autorizados no exercício financeiro de 2022 e reabertos nos limites de seus
saldos, segundo disposto no § 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante desta Lei.
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Art. 9º – Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Art. 10º – Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de dezembro de 2022.

MARCO ANTONIO FRANZATO

PREFEITO

Republicação

                                                                                                                                                                                        
Secretaria de Administração

Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 01/2023
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 9h do dia 
27 de Janeiro de 2023, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor 
preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra para 
revitalização da Praça José Bento de Almeida Filho no Município de Cianorte. 
Valor Máximo: R$ 822.338,04 (oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e trinta 
e oito mil e quatro centavos). Prazo para execução: 06 (seis) meses. O Edital 
e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados e/ou 
retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente, ou no Portal 
da Transparência do Município de Cianorte através do link: http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações 
– Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209. Paço Municipal Wilson 
Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 11/2022

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 9h do dia 
10 de fevereiro de 2023, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo MAIOR 
OFERTA. Objeto: Outorga de concessão de uso, a título oneroso, da quadra 
de Bocha e Malha Julio Martins (Galo Véio), localizado na Praça Olímpica 
Marcos Danilo Padilha, s/n, aos fundos do Ginásio de Esportes Tancredo de 
Almeida Neves, no município de Cianorte/PR, para fins de controle de acesso 
dos usuários, comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, assim como 
prezar pela limpeza e conservação do ambiente. Valor referência (mínimo 
estimado): R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Prazo de Execução: 12 
(doze) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 
3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 03 de janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Leilão nº 01/2023

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 14h00min 
do dia 17 de Fevereiro de 2023, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Licitação na modalidade Leilão, tipo maior 
oferta para: Alienação de veículos leves e pesados do Município de Cianorte. 
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Divisão de Licitações – Telefones 44-3619-6332 ou 3619-6208. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 01/2023

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, na 
Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, 
Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: 
Contratação de empresa especializada para aquisição de Licença para Softwares 
da Microsoft. Credenciamento até as 13h30min do dia 20 de janeiro de 2023 
através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 
as 14hrs do dia 20 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs do dia 20 de 
janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 20 de 
janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 02/2023

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, na 
Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, 
Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: 
Aquisição de material médico hospitalar para a realização de curativos 
especiais aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
Credenciamento até as 13h30min do dia 23 de janeiro de 2023 através do 
site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 14hrs 
do dia 23 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs do dia 23 de janeiro 
de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 23 de janeiro 
de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 03/2023

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, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição 
de fórmulas e suplementos alimentares para os pacientes assistidos através 
do protocolo da Comissão de Suporte Nutricional da Secretaria Municipal de 
Saúde de Cianorte. Credenciamento até as 8h30min do dia 24 de Janeiro de 
2023 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 9h do dia 24 de Janeiro de 2023; início da sessão às 9h do dia 24 de 
Janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 24 de 
Janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato

Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 04/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de 
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empresa especializada para execução de serviços de Engenharia Elétrica. 
Credenciamento até as 13h30min do dia 24 de janeiro de 2023 através do 
site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 14hrs 
do dia 24 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs do dia 24 de janeiro 
de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 24 de janeiro 
de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 05/2023

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, na 
Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, 
Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: 
Aquisição de material de consumo odontológico, para uso nos consultórios 
odontológicos das Unidades Básicas de Saúde de Cianorte. Credenciamento 
até as 09h00min do dia 25 de Janeiro de 2023 através site www.bnc.org.
br; o recebimento das propostas até as 09h00min do dia 25 de Janeiro de 
2023; oferecimento de lances a partir das 09h30min do dia 25 de Janeiro de 
2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 06/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de EPI’s e 
correlatos. Credenciamento até as 09h00min do dia 26 de Janeiro de 2023 através 
site www.bnc.org.br; o recebimento das propostas até as 09h00min do dia 26 de 
Janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 09h30min do dia 26 de 
Janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 07/2023

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, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição 
de ferramentas e correlatos para manutenção das Secretarias em Geral. 
Credenciamento até as 09h00min do dia 30 de Janeiro de 2023 através site 
www.bnc.org.br; o recebimento das propostas até as 09h00min do dia 30 de 
Janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 09h30min do dia 30 de 
Janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 

e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 08/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de vidros. Credenciamento até as 13h30min do dia 
25 de janeiro de 2023 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento 
das propostas até as 14hrs do dia 25 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs 
do dia 25 de janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do 
dia 25 de janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 09/2023
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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de mochilas 
para a Secretaria Municipal de Saúde para uso no Setor de Vigilância em Saúde/
Programa de Combate a Endemias, e da Divisão de Atenção básica/Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde. Credenciamento até as 13h30min do dia 26 de 
janeiro de 2023 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das 
propostas até as 14hrs do dia 26 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs do 
dia 26 de janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 26 
de janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 176/2022
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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de 
empresa credenciada junto ao Sistema Nacional de Trânsito para prestação de 
Curso de formação de agentes de trânsito e Curso de formação para conselheiros 
da JARI. Credenciamento até as 08h30min do dia 20 de janeiro de 2023 
através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 
as 09hrs do dia 20 de janeiro de 2023; início da sessão às 09hrs do dia 20 de 
janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 20 de 
janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone:  
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 214/2022

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
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conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos leves e pesados. 
Credenciamento até as 08h30min do dia 19 de janeiro de 2023 através do 
site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 09hrs 
do dia 19 de janeiro de 2023; início da sessão às 09hrs do dia 19 de janeiro 
de 2023; oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 19 de janeiro 
de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Eletrônico nº 197/2022

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, a SUSPENSÃO da sessão 
referente a PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto:    
Contratação de serviços para fornecimento de mecanismo tecnológico, no modo 
de licenças de uso de sistemas de computação em nuvem integrado. Nova 
sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que determina 
a legislação.
Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 01/2023

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 9h 
do dia 27 de Janeiro de 2023, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
obra para revitalização da Praça José Bento de Almeida Filho no Município 
de Cianorte. Valor Máximo: R$ 822.338,04 (oitocentos e vinte e dois mil, 
trezentos e trinta e oito mil e quatro centavos). Prazo para execução: 06 
(seis) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão 
ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de 
expediente, ou no Portal da Transparência do Município de Cianorte através 
do link: http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 
3619-6209. Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato

Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Concorrência Pública nº 11/2022

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 9h do dia 
10 de fevereiro de 2023, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no 
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Concorrência Pública, tipo MAIOR 
OFERTA. Objeto: Outorga de concessão de uso, a título oneroso, da quadra 
de Bocha e Malha Julio Martins (Galo Véio), localizado na Praça Olímpica 
Marcos Danilo Padilha, s/n, aos fundos do Ginásio de Esportes Tancredo de 
Almeida Neves, no município de Cianorte/PR, para fins de controle de acesso 
dos usuários, comercialização de gêneros alimentícios e bebidas, assim como 
prezar pela limpeza e conservação do ambiente. Valor referência (mínimo 
estimado): R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Prazo de Execução: 12 
(doze) meses. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 

3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte, em 03 de janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Leilão nº 01/2023

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 14h00min 
do dia 17 de Fevereiro de 2023, na Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro 
Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, Licitação na modalidade Leilão, tipo maior 
oferta para: Alienação de veículos leves e pesados do Município de Cianorte. 
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações 
quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão 
disponíveis no endereço acima ou pelo site www.cianorte.pr.gov.br/licitacoes. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Divisão de Licitações – Telefones 44-3619-6332 ou 3619-6208. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 01/2023

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, na 
Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, 
Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: 
Contratação de empresa especializada para aquisição de Licença para Softwares 
da Microsoft. Credenciamento até as 13h30min do dia 20 de janeiro de 2023 
através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 
as 14hrs do dia 20 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs do dia 20 de 
janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 20 de 
janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 02/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de material 
médico hospitalar para a realização de curativos especiais aos pacientes atendidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde. Credenciamento até as 13h30min do dia 23 
de janeiro de 2023 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento 
das propostas até as 14hrs do dia 23 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs 
do dia 23 de janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do 
dia 23 de janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 03/2023

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, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição 
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de fórmulas e suplementos alimentares para os pacientes assistidos através 
do protocolo da Comissão de Suporte Nutricional da Secretaria Municipal de 
Saúde de Cianorte. Credenciamento até as 8h30min do dia 24 de Janeiro de 
2023 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas 
até as 9h do dia 24 de Janeiro de 2023; início da sessão às 9h do dia 24 de 
Janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 24 de 
Janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 04/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de Engenharia Elétrica. 
Credenciamento até as 13h30min do dia 24 de janeiro de 2023 através do 
site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 14hrs 
do dia 24 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs do dia 24 de janeiro 
de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 24 de janeiro 
de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 05/2023

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, na 
Sala da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, 
Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: 
Aquisição de material de consumo odontológico, para uso nos consultórios 
odontológicos das Unidades Básicas de Saúde de Cianorte. Credenciamento 
até as 09h00min do dia 25 de Janeiro de 2023 através site www.bnc.org.
br; o recebimento das propostas até as 09h00min do dia 25 de Janeiro de 
2023; oferecimento de lances a partir das 09h30min do dia 25 de Janeiro de 
2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 06/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de EPI’s e 
correlatos. Credenciamento até as 09h00min do dia 26 de Janeiro de 2023 através 
site www.bnc.org.br; o recebimento das propostas até as 09h00min do dia 26 de 
Janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 09h30min do dia 26 de 
Janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 

(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 07/2023

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, na Sala 
da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição 
de ferramentas e correlatos para manutenção das Secretarias em Geral. 
Credenciamento até as 09h00min do dia 30 de Janeiro de 2023 através site 
www.bnc.org.br; o recebimento das propostas até as 09h00min do dia 30 de 
Janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 09h30min do dia 30 de 
Janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 08/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento e instalação de vidros. Credenciamento até as 13h30min do dia 
25 de janeiro de 2023 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento 
das propostas até as 14hrs do dia 25 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs 
do dia 25 de janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do 
dia 25 de janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
bem como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 09/2023

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de mochilas 
para a Secretaria Municipal de Saúde para uso no Setor de Vigilância em Saúde/
Programa de Combate a Endemias, e da Divisão de Atenção básica/Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde. Credenciamento até as 13h30min do dia 26 de 
janeiro de 2023 através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das 
propostas até as 14hrs do dia 26 de janeiro de 2023; início da sessão às 14hrs do 
dia 26 de janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 14h30min do dia 26 
de janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 176/2022

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
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Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de 
empresa credenciada junto ao Sistema Nacional de Trânsito para prestação de 
Curso de formação de agentes de trânsito e Curso de formação para conselheiros 
da JARI. Credenciamento até as 08h30min do dia 20 de janeiro de 2023 
através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 
as 09hrs do dia 20 de janeiro de 2023; início da sessão às 09hrs do dia 20 de 
janeiro de 2023; oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 20 de 
janeiro de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem 
como informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 214/2022

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, na Sala da 
Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos leves e pesados. 
Credenciamento até as 08h30min do dia 19 de janeiro de 2023 através do 
site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até as 09hrs 
do dia 19 de janeiro de 2023; início da sessão às 09hrs do dia 19 de janeiro 
de 2023; oferecimento de lances a partir das 10h00min do dia 19 de janeiro 
de 2023. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como 
informações quanto a quantidades, prazos, valores estimados e demais 
condições estão disponíveis no endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.
pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações adicionais, dúvidas 
e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro. Fone: 
(44) 3619-6332 ou (44) 3619-6209. Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Eletrônico nº 197/2022

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, a SUSPENSÃO da sessão 
referente a PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, com o seguinte objeto:    
Contratação de serviços para fornecimento de mecanismo tecnológico, no 
modo de licenças de uso de sistemas de computação em nuvem integrado. 
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que 
determina a legislação.

Cianorte, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito 

MMUNICÍPIO DE CIANORTE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023

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 nº 211/2022, homologado em 
03/012023.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços 
técnicos de topografia no município de Cianorte.
Empresa: CIAPAV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Valor Homologado: R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais)
Prazo da Ata de Registro de Preços: 12 meses

Item Código Descrição Un Quant. Valor Unit. 
R$

Valor Total R$

1 57588 Demarcação de eixo de estrada rural a cada 
20 metros com fornecimento e colocação de 
piquetes de madeira nas bordas das estradas 
rurais para terraplanagem

KM 40 R$ 780,00 R$ 31.200,00

2 57589 LEVANT. PLANIALTIMÉTRICO de 
estradas rurais

KM 40 R$ 340,00 R$ 13.600,00

Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 2/2023 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa GTMED DISTRIB DE MATERIAIS E 
EQUIP HOSP E ODON LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à RUA ASA BRANCA N56, WALDEMAR HAUER, CEP 86040190, na 
cidade de LONDRINAPR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.707.683/0001-57.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 150/2021.
OBJETO: Aquisição de insumos e materiais médico-hospitalares para 
Unidade de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Setor de 
Odontologia, Coordenadoria do Cemitério Municipal e Departamento de 
Auditoria.
VALOR: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 30/06/2023
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Frnzato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 3/2023 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa MELO COMERCIO DE MEDICAM E 
MATERIAIS HOSP LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
à AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1238, CENTRO, 
CEP 87360000, na cidade de GOIOEREPR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
39.241.426/0001-72.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 150/2021.
OBJETO: Aquisição de insumos e materiais médico-hospitalares para 
Unidade de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Setor de 
Odontologia, Coordenadoria do Cemitério Municipal e Departamento de 
Auditoria.
VALOR: R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 30/06/2023
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Frnzato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 4/2023 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa NOROESTE MEDICAMENTOS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Fachin, 2210, 
Centro, CEP 87703350, na cidade de PARANAVAÍPR, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 06.974.929/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 150/2021.
OBJETO: Aquisição de insumos e materiais médico-hospitalares para 
Unidade de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Setor de 
Odontologia, Coordenadoria do Cemitério Municipal e Departamento de 
Auditoria.
VALOR: R$ 25.916,86 (vinte e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e seis 
centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 30/06/2023
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Frnzato

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 5/2023 - LCT-PMC
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PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa VALE COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à AVENIDA LADISLAO GIL FERNANDEZ, 10, Jardim 
Belo Horizonte, CEP 86870000, na cidade de IVAIPORÃ/PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 32.635.445/0001-34.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 150/2021.
OBJETO: Aquisição de insumos e materiais médico-hospitalares para 
Unidade de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Setor de 
Odontologia, Coordenadoria do Cemitério Municipal e Departamento de 
Auditoria.
VALOR: R$ 8.690,00 (oito mil, seiscentos e noventa reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 30/06/2023
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Frnzato
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 6/2023 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa STOP CAR -SERVIÇOS DE ESTOFADOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à RUA MANOEL 
FRANCISCO DA ROCHA, 470, NOVO CENTRO, CEP 87200001, na 
cidade de CIANORTE/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.665.814/0001-
33.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 179/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de confecção e reforma 
em tapeçarias de almofada, calça estimulativa, colchonete e tatame para os 
Centros Municipais de Educação Infantil.
VALOR: R$ 126.290,00 (cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2023
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Frnzato

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 8/2023 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28 e a empresa Auto Posto Maranhão Eireli, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à AV. PARÁ, 444, ZONA 1, CEP 87200079, na 
cidade de CIANORTE/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.852.329/0005-
20.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 207/2022.
OBJETO: Aquisição de combustíveis, óleo dois tempos e arla 32 para os 
veículos da frota do município de Cianorte.
VALOR: R$ 343.960,00 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 31/12/2023
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 04 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Frnzato
Prefeito

MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS 
30/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
Extensão de Rede Pública de Energia Elétrica na Avenida Makio Sato.
O Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela Portaria nº 243/2022 
de 21 de Dezembro de 2022, no uso de suas atribuições legais, convoca os 
participantes julgados habilitados para continuidade da licitação acima.
Desse modo, estando exausto o prazo recursal determinado pelo Art. 109, 
inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, e não havendo recursos referente a fase 

de habilitação, NOTIFICO os interessados para CONTINUIDADE do certame 
com a abertura da proposta de preços a ser realizada no dia 11 de Janeiro de 
2023 às 08:15 horas.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Janeiro de 2023.

Marcos Alberto Valério
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
 I - A homologação do procedimento administrativo referente à 
Licitação nº 211/2022, modalidade Pregão Eletrônico, Processo 425/2022, 
concernente a Contratação de empresa especializada para execução de 
serviços técnicos de topografia no município de Cianorte.
 II – A adjudicação do objeto da licitação para a empresa: CIAPAV 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA como vencedora dos Itens 1 e 2 no valor total de R$ 
44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Janeiro de 2023.

Marco Antonio Franzato
Prefeito

Div. de Recursos Humanos
MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado 
em 21 de outubro de 2018, de acordo com Edital nº 001/2018, de 14 de Agosto 
de 2018.
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 17 de Janeiro de 2023, sito na Av. Goiás, nº 95 (Centro de Especialidades) 
Cianorte-PR, às 09h:15min, munido de Atestado Médico de Saúde 
Ocupacional (Exame Pré-admissional), e os exames abaixo relacionados. 

CARGO: EDUCADOR INFANTIL – 40 HORAS
NOME                          CLASSIFICAÇÃO 
VALERIA LUCELIA ELIAS DA SILVA     99º
VANESSA SILVA DE SOUZA    100º
SIDINEIA CRISTINA ALVES STIEGLE CAPELLA 101º
MAYARA DANIELE DE OLIVEIRA BARBOSA KIMURA 102º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
P/ PREFEITURA                                   P/ CAPSECI

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou 
Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia)
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia)
C.P.F. atualizado (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia)
Certidão de Casamento ou 
Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Comprovante de Residência

Registro de nascimento de filhos 
(fotocópia)

Cédula de Identidade do Cônjuge 
(fotocópia)

C.P.F. de filhos (fotocópia) CPF do Cônjuge (fotocópia)
Certidão Negativa do Fórum, do 
Cartório Distribuidor

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

Certidão Negativa do Cartório de 
Protestos

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

Certidão Negativa de antecedentes 
criminais fornecidas pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal, onde 
o candidato residiu nos 5 (cinco) 
últimos anos.
https://www2.trf4.jus.br/trf4/

CPF dos Filhos menores de 21 
anos (se houver) (fotocópia)
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Carta de Apresentação de uma firma 
ou de duas pessoas

Certidão de Tempo de 
Contribuição (INSS)

Atestado de saúde ocupacional 
(Exame pré-admissional) com 
exames médicos de Hemograma 
completo, Urina l, Raio X do Tórax e 
Coluna Total, Exame Médico de um 
Psiquiatra e Exame Médico de um 
Otorrinolaringologista
Comprovante de escolaridade e 
histórico escolar (fotocópia)
Declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio
Declaração sobre exercício de outro 
cargo público (acúmulo de cargo);
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.

Cianorte, 05 de Janeiro de 2023.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
21 de outubro de 2018, de acordo com Edital nº 001/2018, de 14 de Agosto de 
2018.
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  17 de Janeiro de 2023, sito na Av. Goiás, nº 95 (Centro de Especialidades) 
Cianorte-PR, às 09h:15min, munido de Atestado Médico de Saúde 
Ocupacional (Exame Pré-admissional), e os exames abaixo relacionados. 

CARGO: ATENDENTE DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
NOME         CLASSIFICAÇÃO 
SOLANGE BEZERRA DUBIANI LIMA  262º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
P/ PREFEITURA                                   P/ CAPSECI

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou 
Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia)
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia)
C.P.F. atualizado (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia)
Certidão de Casamento ou 
Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Comprovante de Residência

Registro de nascimento de filhos 
(fotocópia)

Cédula de Identidade do Cônjuge 
(fotocópia)

C.P.F. de filhos menores de 18 anos 
(fotocópia)

CPF do Cônjuge (fotocópia)

Certidão Negativa do Fórum, do 
Cartório Distribuidor

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

Certidão Negativa do Cartório de 
Protestos

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

Certidão Negativa de antecedentes 
criminais fornecidas pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal, onde 
o candidato residiu nos 5 (cinco) 
últimos anos.
https://www2.trf4.jus.br/trf4/

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

Carta de Apresentação de uma firma 
ou de duas pessoas

Certidão de Tempo de Contribuição 

(INSS)

Atestado de saúde ocupacional 
(Exame pré-admissional) com 
exames médicos de Hemograma 
completo, Urina l, Raio X do Tórax 
e Coluna Total, Exame Médico de 
um Psiquiatra e Exame Médico de 
um Otorrinolaringologista
Comprovante de escolaridade e 
histórico escolar (fotocópia)
Declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio
Declaração sobre exercício de outro 
cargo público (acúmulo de cargo);
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.

Cianorte, 05 de Janeiro de 2023.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
21 de outubro de 2018, de acordo com Edital nº 001/2018, de 14 de Agosto de 
2018.
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 17 de Janeiro de 2023, sito na Av. Goiás, nº 95 (Centro de Especialidades) 
Cianorte-PR, às 08h:45min, munido de Atestado Médico de Saúde 
Ocupacional (Exame Pré-admissional), e os exames abaixo relacionados.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
NOME         CLASSIFICAÇÃO 
DANILO MARTINS MOTTA   17º
SILVANI REGINA AMORIN   18º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
P/ PREFEITURA                                   P/ CAPSECI

01(uma) foto 3x4 recente 01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Trabalho (fotocópia) Certidão de Casamento ou 

Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente
Carteira de Identidade (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia)
C.P.F. atualizado (fotocópia) CPF (fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia)
Certificado de Reservista 
(fotocópia)

Cartão do Pis (fotocópia)

Certidão de Casamento ou 
Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Comprovante de Residência

Registro de nascimento de filhos 
(fotocópia)

Cédula de Identidade do Cônjuge 
(fotocópia)

C.P.F. de filhos (fotocópia) CPF do Cônjuge (fotocópia
Certidão Negativa do Fórum, do 
Cartório Distribuidor

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

Certidão Negativa do Cartório de 
Protestos

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

Certidão Negativa de antecedentes 
criminais fornecidas pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal, onde 
o candidato residiu nos 5 (cinco) 
últimos anos.
https://www2.trf4.jus.br/trf4/

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

Carta de Apresentação de uma firma 
ou de duas pessoas

Certidão de Tempo de Contribuição 
(INSS)



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE 
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2472 | Sexta-feira, 06 de janeiro de 2023                                                                                                             | Pág. 9
Atestado de saúde ocupacional 
(Exame pré-admissional) com 
exames médicos de Hemograma 
completo, Urina l, Raio X do Tórax 
e Coluna Total, Exame Médico de 
um Psiquiatra e Exame Médico de 
um Otorrinolaringologista
Comprovante de escolaridade e 
histórico escolar (fotocópia)
Declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio
Declaração sobre exercício de outro 
cargo público (acúmulo de cargo);
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.

Cianorte, 05 de Janeiro de 2023.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, através do presente, 
convoca as pessoas abaixo nominadas, para comparecerem na Divisão de 
Recursos Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para a 
contratação, tendo em vista a inscrição no Processo Seletivo Simplificado - PSS, 
de acordo com Edital nº 004/2021, de 23 de Setembro de 2021.
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 contratação.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 17 de Janeiro de 2023, sito na Av. Goiás nº 95, (Centro de Especialidades) 
Cianorte  PR, às 09h15min, munido de Atestado Médico de Saúde 
Ocupacional (Exame Pré-admissional).

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS II  - PSS
NOME         CLASSIFICAÇÃO 
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO  105º
ALINI APARECIDA DE AQUINO BASIUK  106º

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);
•	C.P.F 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 https://
www2.trf4.jus.br/trf4/ ,

•	Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•	Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional); 
•	Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•	Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•	Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•	Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•	Obs: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência.

Cianorte, 05 de Janeiro de 2023.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS  

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
21 de outubro de 2018, de acordo com Edital nº 001/2018, de 14 de Agosto de 
2018.
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 17 de Janeiro de 2023, sito na Av. Goiás, nº 95 (Centro de Especialidades) 
Cianorte-PR, às 09h15min, munido de Atestado Médico de Saúde 
Ocupacional (Exame Pré-admissional), e os exames abaixo relacionados. 

CARGO: DENTISTA – 20 HS
NOME         CLASSIFICAÇÃO 
SABRINA FERREIRA CRUZ BUZO  12º

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS       DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
P/ PREFEITURA                                   P/ CAPSECI

01(uma) foto 3x4 recente Certidão de Casamento ou 
Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Carteira de Trabalho (fotocópia) 01(uma) foto 3x4 recente
Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia) Carteira de Identidade (fotocópia)
Carteira de Identidade (fotocópia) CPF (fotocópia)
C.P.F. atualizado (fotocópia) Carteira de Trabalho (Fotocópia)
Titulo de Eleitor (fotocópia) Cartão do Pis (fotocópia)
Certidão de Casamento ou 
Nascimento (atualizado 1 ano) 
(fotocópia)

Comprovante de Residência

Registro de nascimento de filhos 
(fotocópia)

Cédula de Identidade do Cônjuge 
(fotocópia)

C.P.F. de filhos (fotocópia) CPF do Cônjuge (fotocópia)

Certidão Negativa do Fórum, do 
Cartório Distribuidor

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

Certidão Negativa do Cartório de 
Protestos

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

Certidão Negativa de antecedentes 
criminais fornecidas pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal, onde 
o candidato residiu nos 5 (cinco) 
últimos anos.
https://www2.trf4.jus.br/trf4/

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

Carta de Apresentação de uma firma 
ou de duas pessoas

Certidão de Tempo de Contribuição 
(INSS)

Atestado de saúde ocupacional 
(Exame pré-admissional) com 
exames médicos de Hemograma 
completo, Urina l, Raio X do Tórax 
e Coluna Total, Exame Médico de 
um Psiquiatra

Comprovante de escolaridade e 
histórico escolar (fotocópia)

Comprovante Legal para o exercício 
do cargo (fotocópia  Carteira do 
CRO/PR)

Declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio

Declaração sobre exercício de outro 
cargo público (acúmulo de cargo);

Comprovante de Residência (Talão 
de água, luz, telefone)
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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.

Cianorte, 05 de Janeiro de 2023.

OTONIEL RODRIGUES GAIA DA SILVA
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA Nº 047/2023-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e

RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR, TATIANE ALEXANDRE DE SOUSA LONGUI, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE 
DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER, da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, percebendo o vencimento atribuído ao símbolo C 14 da 
tabela de vencimentos do município, a partir de 10 de Janeiro de 2023. 
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 05 de Janeiro de 2023.

MARCO ANTONIO FRANZATO
PREFEITO

Secretaria da Fazenda
Div. de Fiscalização

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ART. 75, INCISO II E §3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
O MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº76.309.806/0001-28 com sede n. Centro Cívico, nº 100, zona 01, na cidade de 
Cianorte/PR, CEP 87200-127, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
o Sr. Marco Antônio Franzato, nos termos do art. 75, inciso II combinado com 
o seu §3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público que 
tem interesse em realizar a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços visando a formação e treinamentos ( NR 35, NR 
11 e NR 10) de servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos Considerando o exposto e a intenção de realização de dispensa de 
licitação para a contratação direta do objeto acima especificado, a Prefeitura 
TORNA PÚBLICO o interesse da Administração em obter propostas adicionais 
de eventuais interessados pelo prazo de 03 (três) dias úteis a contar dessa 
publicação. A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada para 
o e-mail: compras.patio@cianorte.pr.gov.br das 8h00min as 24h00min. 
Cianorte-PR, 06 de janeiro de 2023. Marco Antônio Franzato – Prefeito 
Municipal. PUBLIQUE-SE
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A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE 
 
att; TST CLAUDEMIR 
 
Ref. orçamento  
        Vimos através desta informar orçamento para treinamento conforme solicitado. 
        
NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE BÁSICO: 
(validade de 24 meses conforme NR 10 do  MINISTÉRIO DO TRABALHO) 
 
Treinamento de 40 horas, ministrado por engenheiro de segurança e bombeiro civil, com ART 
do treinamento.  
 
Investimento: R$ 5.150,00 reias (cinco mil cento e cinquenta reais). 
Já incluso deslocamento, alimentação e estadia. 
 

          CONTEÚDO DO TREINAMENTO 
 
1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE 
I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40h: 
Programação Mínima: 
1. introdução à segurança com eletricidade. 
2. riscos em instalações e serviços com eletricidade: 
a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos; 
b) arcos elétricos; queimaduras e quedas; 
c) campos eletromagnéticos. 
3. Técnicas de Análise de Risco. 
4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: 
a) desenergização. 
b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; 
c) equipotencialização; 
d) seccionamento automático da alimentação; 
e) dispositivos a corrente de fuga; 
f) extra baixa tensão; 
g) barreiras e invólucros; 
h) bloqueios e impedimentos; 
i) obstáculos e anteparos; 
j) isolamento das partes vivas; 
k) isolação dupla ou reforçada; 
l) colocação fora de alcance; 
m) separação elétrica. 
5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras; 
6. Regulamentações do MTE: 
a) NRs; 
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b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); 
c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização. 
7. Equipamentos de proteção coletiva. 
8. Equipamentos de proteção individual. 
9. Rotinas de trabalho - Procedimentos. 
a) instalações desenergizadas; 
b) liberação para serviços; 
c) sinalização; 
d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento; 
10. Documentação de instalações elétricas. 
11. Riscos adicionais: 
a) altura; 
b) ambientes confinados; 
c) áreas classificadas; 
d) umidade; 
e) condições atmosféricas. 
 
 
12. Proteção e combate a incêndios: 
a) noções básicas; 
b) medidas preventivas; 
c) métodos de extinção; 
d) prática;  
12 
13. Acidentes de origem elétrica: 
a) causas diretas e indiretas; 
b) discussão de casos; 
14. Primeiros socorros: 
a) noções sobre lesões; 
b) priorização do atendimento; 
c) aplicação de respiração artificial; 
d) massagem cardíaca; 
e) técnicas para remoção e transporte de acidentados; 
f) práticas. 
 
15. Responsabilidades. 
 
 
Para o melhor aproveitamento do treinamento recomendamos equipes de 20 pessoas 
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NR 35 TRABALHO EM ALTURA: (validade de 24 meses conforme NR 35) 
Treinamento de oito horas, sendo 4 horas de aula teórica e 4 horas de aula pratica, ministrado 
por técnico de segurança habilitado. 
 
Investimento: R$ 900,00 reias (novecentos reais). 
Já incluso deslocamento e alimentação. 
 

          
         CONTEÚDO DO TREINAMENTO 

NR35 - comentada 

NBR14628 - Pontos de Ancoragem 

NBR15836 - Equipamentos, elos de ligação 

NBR14629 - Absorvedor de Energia 

Inspeção de Equipamentos.  

Preenchimento das autorizações de trabalho especial 

Treinamento prático de trabalho em altura. 

Montagem de equipamentos. 

Noções de fator de queda e ZLQ (Zona Livre de Queda) 

Acidentes típicos em trabalhos em altura; 

Condutas em situações de emergência, incluindo noções de  

técnicas de resgate e de primeiros socorros. 

 
 
Conceito do aluno: Para aprovação do aluno é verificado durante o curso, o acompanhamento das 
aulas, participação do aluno nos temas e espontaneidade do aluno, aplicação de teste escrito. 
 
 
Para o melhor aproveitamento do treinamento recomendamos equipe de 10 pessoas, podendo 
variar conforme o grau de risco. 
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NR 11 Treinamento Formação de Operador de Guindauto  
Treinamento de 16 horas, sendo 8 horas de aula teórica e 8 horas de aula pratica, ministrado por 
Instrutor qualificado. (maximo 10 alunos). 
 
Investimento: R$ 1800,00 reias (um mil e oitocentos reias).  
 

                  CONTEÚDO DO TREINAMENTO 
Introdução 
Pré Teste 
Comandos 
Manutenção Preventiva 
Norma Regulamentadora NR 11 
Centro de Carga 
Check List 
Normas de Segurança 
Equipamento de Proteção Individual e Coletiva 
Eslingas 
Cabos de aço – Cintas – Correntes 
Isolamento de Área 
Içamento de Caga 
Tabela de Carga e Ângulo de Lança 
  
Exercicio Prático: 
Inspeção do Equipamento 
Teste de movimentação em Área Classificada 
Trabalho em Linha Viva de Baixa/Alta tensão 
Içamento de Carga 
 
INSTRUTOR 
Edson Francisco da Silva 
            Reg.Min.Trab.nº. 51/07577-2 
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Para o certificados preciso do RG, nome completo dos funcionários e CNPJ da empresa. 
 

 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
Boleto, 50% entrada 5 dias após a  entrega dos certificados e o restante para 30 dias, ou a combinar. 
Nota e boleto via e-mail. 
Os treinamentos deverão ser ministrados em dias da semana e em horário comercial. Deverão ser 
marcados com no mínimo 15 dias de antecedência conforme agenda de instrutores. 
 
 
Para um melhor atendimento, colocamo-nos a disposição para esclarecer qualquer dúvida oriunda dos 
programas e forma de executá-los, em palestra ou individual. 

 
 

 
 
 
 
 

Maringá, 02 de JANEIRO  de 2023. 
 
 
 
 

OBS: treinamento em loco, data a determinar. 
Validade do orçamento 30 dias.  

 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente  
LEANDRO HUSCHIBERG MAURICIO 

TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO Reg. MTB n. 0011718/PR 
BOMBEIRO PROF. CIVIL REG. BPC 170/202/SOCORRISTA 

lhmtreinamentos@gmail.com 
www.facebook.com/lhmtreinamentos (fotos) 

 contato: (44) 9.9996-2393 

 

Paranavaí, 04 de janeiro de 2023. 

ARTHUS TRABALHOS VERTICAIS e TREINAMENTOS 

CNPJ:  32.661.529/0001-42 

E mail: wagner.arthus@outlook.com 

 Telefone: 44 9 9886 0468 

Paranavaí - PR 

PROPOSTA COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
Nº 001-2023 

 
 

À 
PREFEITURA MUNICIAPAL DE CIANORTE 

Unidade de Cianorte - PR 

 
Aos cuidados de 
Claudemir 

Técnico de Segurança do Trabalho 

 

Prezado, 

Apresentamos à V. Sra., proposta para realização de curso/treinamentos específicos referente a 
Norma Regulamentadoras. 

Desde já agradecemos a oportunidade concedida a nós, e nos colocamos a disposição para 
quaisquer esclarecimentos. 

 

Validade de proposta 30 dias 

 
  

 

Paranavaí, 04 de janeiro de 2023. 

ARTHUS TRABALHOS VERTICAIS e TREINAMENTOS 

CNPJ:  32.661.529/0001-42 

E mail: wagner.arthus@outlook.com 

 Telefone: 44 9 9886 0468 

Paranavaí - PR 

1 - Escopo da Proposta 
A presente PROPOSTA COMERCIAL tem como OBJETIVO a prestação dos seguintes cursos/ 
Treinamentos de capacitação: 
 

NR 10 (Básico) – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Conteúdo Programático: 

1. introdução à segurança com eletricidade. 

2. riscos em instalações e serviços com eletricidade 

3. Técnicas de Análise de Risco. 

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: 

5. Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras; 

6. Regulamentações do MTE 

7. Equipamentos de proteção coletiva. 

8. Equipamentos de proteção individual. 

9. Rotinas de trabalho – Procedimentos. 

10. Documentação de instalações elétricas. 

11. Riscos adicionais: 

12. Proteção e combate a incêndios: 

13. Acidentes de origem elétrica:   

14. Primeiros socorros: 

15. Responsabilidades 

 

NR 11 – Segurança na Operação de Guindauto  

Conteúdo Programático: 

1. Conceito de segurança do trabalho: 8. Cuidados na armação de cargas. 
2. Primeiros socorros; 9. NR26 - Sinalização e segurança; 
3. Direção defensiva; 10. Segurança em cabos de aço, cintas, correntes e 

acessórios para içamentos de cargas; 
4. NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e 
Manuseio de Materiais; 

11. Guindauto Articulado; 

5. Técnicas de segurança para movimentação de 
cargas, manuais ou com equipamentos mecanizados; 

12. Utilização do equipamento guindauto com 
movimentação de cargas. 

6. Inspeções nos equipamentos e acessórios;  
7. Habilitação dos operadores de equipamentos 
motorizados; 

 

 

 
 
 

 

Paranavaí, 04 de janeiro de 2023. 

ARTHUS TRABALHOS VERTICAIS e TREINAMENTOS 

CNPJ:  32.661.529/0001-42 

E mail: wagner.arthus@outlook.com 

 Telefone: 44 9 9886 0468 

Paranavaí - PR 

NR 35 – Segurança nos Trabalhos em altura 
Conteúdo Programático: 

1. Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; 
2. Análise de Risco e condições impeditivas; 
3. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle; 
4. Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; 
5. Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; 
6. Acidentes típicos em trabalhos em altura; 
7. Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. 

 

2 - Da Contratação 
2.1 Os Curso/Treinamentos serão pré-agendados antecipadamente conforme necessidade da 
CONTRATANTE e disponibilidade da CONTRATADA.  

2.2 A CONTRATADA terá um prazo de 5 (cinco) dias após a realização dos cursos/treinamentos para a 
emissão de certificados.  

2.3 A CONTRATADA se compromete a oferecer instrutores com proficiência e habilitados conforme indicado 
por Norma Regulamentadora aplicável.  

2.4 A CONTRANTANTE deve se responsabilizar por enviar dados sobre os alunos e informações (nome, CPF 
e CNPJ) antecipadamente para confecção de lista de presença e certificados. 
2.5 Todas as despesas referentes a deslocamento e hospedagem fica por conta da CONTRATADA, ficando 

apenas de obrigação da CONTRATANTE a alimentação dos instrutores no dia e horário do curso/treinamento, 

se necessário. 

2.6 A CONTRATANTE deve respeitar o número máximo de alunos indicado por curso/treinamento, caso da 

inclusão de alunos a CONTRATATADA deve ser comunicada com antecedência.  

2.7 Caso necessite de inclusão de alunos ao número máximo apresentado em cada curso/treinamento a 

CONTRATADA deve ser comunicada e valores devem ser reajustados conforme nova negociação entre 

CONTRATANTE e CONTRATADA.  

2.8 É de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento de multa de 20% do valor do curso/treinamento 

por cancelamento do curso/treinamento em data com menos de 3 dias de antecedência.  
2.9 Fica por responsabilidade da CONTRATANTE a liberação de área para realização de atividade prática, se 

necessário.  

 



ÓRGÃO OFICIAL DO MUNÍCIPIO DE CIANORTE 
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 03 de julho de 2010 

Edição nº 2472 | Sexta-feira, 06 de janeiro de 2023                                                                                                             | Pág. 13

 

Paranavaí, 04 de janeiro de 2023. 

ARTHUS TRABALHOS VERTICAIS e TREINAMENTOS 

CNPJ:  32.661.529/0001-42 

E mail: wagner.arthus@outlook.com 

 Telefone: 44 9 9886 0468 

Paranavaí - PR 

3 - Pagamento 
3.1 O pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE a CONTRATADA deve ocorrer por meio de 
boleto bancário.  

3.2 O valor apresentado abaixo é refere a soma total de todos os cursos/treinamentos orçados, e 

que estão discriminados no item 4. Valores Individuais de Cursos e Treinamentos.  
3.3 As formas de pagamento podem ser: 

 

VALOR TOTAL DE TODOS CURSOS/ TREINAMENTOS ORÇADOS 
INVESTIMENTO FORMA DE PAGAMENTO 

R$ 11.200,00 
(Onze mil de duzentos reais) 

(A Vista via Boleto Bancário) 

R$ 10.864,00 
(Dez mil oitocentos e sessenta e quatro reais) 

3% de Desconto 

 

Ou 

 

(A Prazo Via Boleto Bancário) 
4 Parcelas de R$ 2.800,00 

(Dois mil e oitocentos reais) 

 

 
 
 
 
 

 

 

Paranavaí, 04 de janeiro de 2023. 

ARTHUS TRABALHOS VERTICAIS e TREINAMENTOS 

CNPJ:  32.661.529/0001-42 

E mail: wagner.arthus@outlook.com 

 Telefone: 44 9 9886 0468 

Paranavaí - PR 

4 - Valores Individuais de Cursos e Treinamentos 
CURSO/TREINAMENTO: 

NR 10 (Básico) – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 
 

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

RR$$  77..220000,,0000  
(Sete mil e duzentos reais)  

  
((AA  VViissttaa  vviiaa  ddeeppoossiittoo  oouu  bboolleettoo  bbaannccáárriioo))  

R$ 6.984,00 (Seis mil novecentos e oitenta e quatro reais) 
3% de Desconto 

 
 

((VViiaa  BBoolleettoo  BBaannccáárriioo))  
2 Parcela de R$ 3.600,00  

(Três mil seiscentos reais) 

 

POR TURMA 
Carga horaria Curso/Treinamento:  40 horas - teoria e prática  
Nº Máximo de Alunos: 15  
Data de Realização Curso/Treinamento:  a combinar 
Local do Curso/Treinamento:  in company (Cianorte – PR) 

 

 

CURSO/TREINAMENTO: 
NR 11 – Segurança na Operação de Guindauto 

 
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

RR$$  22..664400,,0000  
(Dois mil seiscentos e quarenta reais)  

  
((AA  VViissttaa  vviiaa  ddeeppoossiittoo  oouu  bboolleettoo  bbaannccáárriioo))  

R$ 2.560,80 (Dois mil quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos) 
3% de Desconto 

 
 

((VViiaa  BBoolleettoo  BBaannccáárriioo))  
2 Parcela de R$ 1.280,00  

(Um mil duzentos e oitenta reais) 

 

POR TURMA 
Carga horaria Curso/Treinamento:  16 horas - teoria e prática  
Nº Máximo de Alunos: 12 
Data de Realização Curso/Treinamento:  a combinar 
Local do Curso/Treinamento:  in company (Cianorte – PR) 

 

 

Paranavaí, 04 de janeiro de 2023. 

ARTHUS TRABALHOS VERTICAIS e TREINAMENTOS 

CNPJ:  32.661.529/0001-42 

E mail: wagner.arthus@outlook.com 

 Telefone: 44 9 9886 0468 

Paranavaí - PR 

CURSO/TREINAMENTO: 
NR 35 – Segurança nos Trabalhos em altura 

IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGAAMMEENNTTOO  

RR$$  11..336600,,0000  
(Um mil trezentos e sessenta reais)  

  
((AA  VViissttaa  vviiaa  ddeeppoossiittoo  oouu  bboolleettoo  bbaannccáárriioo))  

R$ 1.319,20 (Um mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos) 
3% de Desconto 

 
 

((VViiaa  BBoolleettoo  BBaannccáárriioo))  
2 Parcela de R$ 680,00  

(Seiscentos e oitenta reais) 

 

POR TURMA 
Carga horaria Curso/Treinamento:  8 horas - teoria e prática  
Nº Máximo de Alunos: 15 
Data de Realização Curso/Treinamento:  a combinar 
Local do Curso/Treinamento:  in company (Paranavaí – PR) 

 

   

lenatbrasil.com.br lenatbrasil 44 99750-0994 

comercial.lenat@gmail.com Av. Brasil, 6047 Loja 4 Zona 5 - Maringá - Pr 
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A PREFEITURA CIANORTE 
A/C .: Claudemir  
 
Prezado, 
Segue proposta de prestação de serviços para cursos de formação em Segurança do 
Trabalho (NR 10, NR 11, NR35).  
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS 
 
 

01 - FORMAÇÃO DE NR10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 
ELETRICIDADE 

Carga horária: 40h por turma 
Investimento: R$ 5400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais) por turma 
Quantidade de alunos: até 15 alunos por turma 
Pré-requisitos: 18 anos completos, ensino fundamental incompleto. 
Certificação: fornecido ao aluno com aproveitamento satisfatório do curso e  que tenha 
cumprido a frequência em 75% das aulas. 
Conteúdo de formação:  
Introdução à segurança com eletricidade.   
Riscos em instalações e serviços com eletricidade;   
Técnicas de Análise de Risco;   
Medidas de Controle do Risco Elétrico;   
Normas Técnicas Brasileiras -  NBR da ABNT:  NBR-5410, NBR  14039 e outras;   
Regulamentações do MTE:   
Equipamentos de proteção coletiva;   
Equipamentos de proteção individual;   
Rotinas de trabalho -  Procedimentos.   
Documentação de instalações elétricas.    
Riscos adicionais:   
Proteção e combate a incêndios:   
Acidentes de origem elétrica:   
Primeiros socorros;   
Responsabilidades. 

 
 
 
 
 
 

lenatbrasil.com.br lenatbrasil 44 99750-0994 

comercial.lenat@gmail.com Av. Brasil, 6047 Loja 4 Zona 5 - Maringá - Pr 

 

 
 
 
 

02 - Formação de Operador de Guindauto – NR11 

Carga horária: 16h por turma 
Investimento: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por turma 
Quantidade de alunos: até 15 alunos por turma 
Pré-requisitos: 18 anos completos, ensino fundamental incompleto. 
Certificação: fornecido ao aluno com aproveitamento satisfatório do curso e  que tenha 
cumprido a frequência em 100% das aulas (conforme previsto na NR11). 
Conteúdo de formação:  
Introdução  
Pré Teste  
Comandos  
Manutenção Preventiva  
Norma Regulamentadora NR 11  
Centro de Carga  
Check List  
Normas de Segurança  
Equipamento de Proteção Individual e Coletiva  
Eslingas  
Cabos de aço – Cintas – Correntes  
Isolamento de Área  
Içamento de Carga  
Tabela de Carga e Ângulo de Lança  
Exercício Prático:  
Inspeção do Equipamento  
Teste de movimentação em Área Classificada  
Trabalho em Linha Viva de Baixa/Alta tensão  
Içamento de Carga 

 
03 – Formação em Segurança no Trabalho em Altura - NR35 

Carga horária: 8h por turma 
Investimento: R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por turma 
Quantidade de alunos: até 15 alunos por turma 
Pré-requisitos: 18 anos completos, ensino fundamental incompleto. Em caso de atualização, 
necessária formação básica em Segurança do Trabalho em Altura.  
Certificação: fornecido ao aluno com aproveitamento satisfatório do curso e  que tenha 
cumprido a frequência em 100% das aulas (conforme previsto na NR35). 
Conteúdo de atualização ou formação: a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em 
altura; b) Análise de Risco e condições impeditivas; c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho 
em altura e medidas de prevenção e controle; d) Sistemas, equipamentos e procedimentos 
de proteção coletiva; e) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: 
seleção, inspeção, conservação e limitação de uso; f) Acidentes típicos em trabalhos em 
altura; g) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e 
de primeiros socorros. 

 
Datas: a definir 

Forma de Pagamento: à vista (depósito/transferência em C/C), cartão de crédito ou 

boleto (parcelas a definir). 

lenatbrasil.com.br lenatbrasil 44 99750-0994 

comercial.lenat@gmail.com Av. Brasil, 6047 Loja 4 Zona 5 - Maringá - Pr 

 

 

 

O Certificado será emitido pela LENAT Brasil, com validade nacional, assinada por 

instrutores com capacitação comprovada no assunto. Esta proposta tem validade por 

30 dias, a contar de sua emissão. Ficamos a disposição para eventuais 

esclarecimentos. 

 
 

AUTORIZAÇÃO DA PROPOSTA 

Autorizo a prestação dos serviços, conforme proposta apresentada.  

 

________________________________________________________  

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa   

 
Atenciosamente, 

 
                                                    

 
 
 
 

                                                    Maringá, 04 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 

  
VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
PORTARIA  Nº 005/2023

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

R E S O L V E
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias ao servidor DANIEL 
RODRIGUES BASTOS, referente ao período de trabalho compreendido entre 
05/01/2022 a 04/01/2023, para serem gozadas entre os dias 06/01/2023 a 
20/01/2023, devendo retornar as suas atividades em 21/01/2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 05 de janeiro 
de 2023. 

PORTARIA  Nº 006/2023

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

R E S O L V E
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias a servidora DANIELA 
CAROLINA DE OLIVEIRA, referente ao período de trabalho compreendido 
entre 05/01/2022 a 04/01/2023, para serem gozadas entre os dias 06/01/2023 a 
20/01/2023, devendo retornar as suas atividades em 21/01/2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 05 de janeiro 
de 2023. 

PORTARIA  Nº 007/2023

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

R E S O L V E
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias ao servidor 
LEONARDO APARECIDO DE ANDRADE, referente ao período de trabalho 
compreendido entre 01/02/2021 a 31/01/2022, para serem gozadas entre os dias 
06/01/2023 a 20/01/2023, devendo retornar as suas atividades em 21/01/2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 05 de janeiro 
de 2023. 

PORTARIA  Nº 008/2023

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

R E S O L V E
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias ao servidor THIAGO 
JOSÉ FELIPE, referente ao período de trabalho compreendido entre 13/09/2021 
a 12/09/2022, para serem gozadas entre os dias 06/01/2023 a 20/01/2023, 
devendo retornar as suas atividades em 21/01/2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 05 de janeiro 
de 2023. 

PORTARIA  Nº 009/2023

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

R E S O L V E
Art. 1º - CONCEDER, Férias regulamentares de 15 dias ao servidor 
FERNANDO FONSECA DE MELO, referente ao período de trabalho 
compreendido entre 19/11/2021 a 18/11/2022, para serem gozadas entre os dias 
09/01/2023 a 23/01/2023, devendo retornar as suas atividades em 24/01/2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 05 de janeiro 
de 2023. 
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