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Operação apura suspeita de desvios
na Saúde em Umuarama. Prefeito diz
que não sabia e quer apuração rigorosa
Ao menos sete pessoas foram presas (os nomes
não foram divulgados pelo Ministério Público) e 62
mandados de busca e apreensão foram cumpridos
ontem em Umuarama dentro da Operação Metástase conduzida pelo Ministério Público do Paraná.
A intenção foi buscar documentos e provas contra
um grupo de pessoas suspeito de desviar quase
R$ 20 milhões da Saúde pública. Fariam parte
do grupo funcionários públicos e de hospitais da
cidade que captam dinheiro público por meio de
entidades filantrópicas mantenedoras e com licitações fraudulentas. A operação começou bem cedo
e no fim do dia o pessoal ainda recolhia material
para averiguação em hospitais locais. O prefeito
Celso Pozzobom falou com a imprensa no fim do
dia para esclarecer que não foi preso e garantir que
não sabia dos desvios nem como isso funcionou,
se for comprovado. Por orientação da promotoria,
exonerou a secretária de Saúde, Cecília Cividini e
disse que até sexta-feira deve indicar outra pessoa. Pozzobom pediu cautela com os julgamentos
antecipados e disse que é o maior interessado
no esclarecimento dos fatos. Ele adiantou que
a administração não vai se abalar e vai tocar a
gestão normal. A Prefeitura reabre hoje às 8 horas,
inclusive a Secretaria de Saúde. Página A2

Celso Pozzobom em entrevista ontem à tarde disse que não teme a investigação e também vai espera uma apuração rigorosa

PARANÁ

MAIS DOSES

Campanha Maio
Amarelo prega
a prudência
no trânsito

PR distribui
novo lote de
vacinas contra
a covid-19

O Governo do Estado do Paraná
e o Detran lançaram ontem a
campanha “Maio Amarelo 2021:
Sua história merece continuar”.
Maio é o mês de referência em
ações voltadas para a segurança
e prudência no trânsito. Este ano,
o tema traz a mensagem sobre
a importância da valorização
da vida e da trajetória de cada
pessoa no trânsito.
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Deputados
aprovam auxílio
emergencial
para empresas
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CEMITÉRIO ABRE NO DIA DAS MÃES - A Acesf informa que o cemi- POLUIÇÃO EM PONTOS DE ÔNIBUS -

tério de Umuarama vai ficar aberto para visitação o dia todo neste domingo, Dia das
Mães, seguindo as medidas de prevenção e segurança contra a covid-19. Página A3
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Pelo menos 16 pontos de ônibus
de Umuarama, além de postes, troncos de árvores e lixeiras, amanheceram forrados de
mensagens políticas e de difícil remoção na segunda-feira, o que é proibido. Página A3
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Coluna Ilustradas
Bolsonaro veta projeto que
adiava prazo de entrega
da Declaração do IR
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente
o projeto de lei 639/2021, aprovado pela Câmara dos
Deputados no último dia 13 de abril, que estendia o
prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) de 2021 de 31 de maio para 31
de julho. O veto será publicado na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial da União (DOU), mas
p oderá ser derrubado pelo Congresso Nacional. O
p residente acatou recomendação da equipe econômica para não estender o prazo.
Segundo o governo, apesar de “meritória”, a prorrogação do prazo contrariava o interesse público porque
s eria o terceiro adiamento consecutivo da entrega
d a declaração este ano. Uma nova postergação, de
acordo com a equipe econômica, poderia afetar o fluxo
de caixa do governo, prejudicando a arrecadação da
União, dos estados e dos municípios, já que impactaria no repasse dos recursos destinados ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE)
e no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
“ Desse modo, a proposta foi objeto de veto por
causar um desequilíbrio do fluxo de recursos, o que
poderia afetar a possibilidade de manter as restituições para os contribuintes, além de comprometer a
a rrecadação dos entes federativos. Em abril deste
ano, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa RFB nº 2.020/2021 adiando o prazo de entrega
da Declaração de Imposto de Renda do exercício de
2021, de abril para maio, como forma de suavizar as
dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus
(covid-19)”, informou, em nota, a Secretaria-Geral da
Presidência da República.

Copom eleva juros básicos da
economia para 3,5% ao ano
E m meio ao aumento da inflação de alimentos,
combustíveis e energia, o Banco Central (BC) subiu os
juros básicos da economia em 0,75 ponto percentual
p ela segunda vez consecutiva. Por unanimidade, o
Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa
Selic de 2,75% para 3,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em comunicado,
o Banco Central indicou que deve elevar a taxa Selic
e m 0,75 ponto percentual na próxima reunião, em
15 e 16 de junho. “Para a próxima reunião, o Comitê
a ntevê a continuação do processo de normalização
p arcial do estímulo monetário com outro ajuste da
mesma magnitude. O Copom ressalta que essa visão
c ontinuará dependendo da evolução da atividade
e conômica, do balanço de riscos e das projeções
e expectativas de inflação”, destacou o texto.Pela
primeira vez, o Copom destacou que leva em conta
a “suavização das flutuações do nível de atividade
e conômica e fomento do pleno emprego” em suas
d ecisões, desde que o estímulo para o crescimento
econômico não comprometa a estabilidade dos preços.
A novidade está relacionada à nova lei de autonomia
do BC, que estabelece o controle da inflação como
objetivo principal do órgão, seguido da manutenção do
crescimento econômico e do emprego como objetivos
s ecundários. Com a decisão de ontem (5), a Selic
continua em um ciclo de alta, depois de passar seis
anos sem ser elevada.

Bolsonaro ameaça baixar
decreto contra isolamento
e diz que não será contestado
Crítico a medidas de isolamento social adotadas
por governadores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou
n esta quarta-feira, 5, que avalia editar um decreto
para garantir a “liberdade de culto, de poder trabalhar
e o direito de ir e vir”. De acordo com o presidente,
a medida “não poderá ser contestada por nenhum
tribunal”. “Não podemos continuar com essa política
d e feche tudo, fique em casa”, disse o presidente.
“Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo
que se baixe um decreto. E se eu baixar um decreto,
vai ser cumprido. Não vai ser contestado por nenhum
tribunal, porque será cumprido. O que constaria no
corpo desse decreto? Os incisos do artigo 5º da Constituição”, afirmou Bolsonaro durante evento no Palácio
do Planalto sobre a Semana das Comunicações.
O artigo 5º, citado por Bolsonaro, diz que: “Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
“O Congresso, a qual integrei, tenho a certeza que
estará ao nosso lado. O povo, a qual nós, Executivo e
parlamentares, devemos lealdade absoluta, também
estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo
5 da Constituição?”, continuou o presidente.
O chefe do Poder Executivo também falou sobre
os atos em favor dele realizados no último sábado, dia
1 º, e comparou a lealdade do povo brasileiro à das
Forças Armadas.
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MP-PR realiza Operação Metástase que
apura suspeitas de desvios em Umuarama

Umuarama - Sete mandados de
p risão e 62 de busca e apreensão
f oram cumpridos pelo Ministério
Público do Paraná na manhã desta
quarta-feira, 5 de maio, em Umua rama, no Noroeste do estado. As
ordens foram cumpridas no âmbito
da Operação Metástase, conduzida
pelo MPPR por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos
J urídicos (SubJur), do núcleo de
Umuarama do Grupo Especializado
na Proteção do Patrimônio Público
e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) e do núcleo
d e Cascavel do Grupo de Atuação
E special de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), contando também com o apoio da Polícia Militar
do Paraná.
O s nomes dos presos e qual o
envolvimento de cada um deles, se
n a Prefeitura ou nos hospitais da
cidade, não foram detalhados pelo
Ministério Público.
A operação investiga a atuação de
uma organização criminosa suspeita
de praticar os crimes de peculato e
falsidade ideológica a partir de desvios na área da saúde no Município

d e Umuarama, além de fraudes
em licitações (direcionamento para
e mpresas de interesse do grupo),
f raudes em contratações diretas
( também mediante favorecimento
a empresas ligadas ao grupo), superfaturamentos e corrupção ativa
e passiva (com depósitos em contas
de investigados e de terceiros). Os
possíveis desvios somariam mais de
R$ 19 milhões.

Vacinas
N o curso das investigações,
s urgiram elementos indicativos de
desvio de doses de vacina contra a
C ovid-19 para uso de autoridades
vinculadas ao Município de Umua rama e seus familiares. Também
f oram encontrados indícios da
aquisição de equipamentos náuticos
e da construção de uma casa de
veraneio no Balneário de Porto Rico
com recursos desviados de entidades
filantrópicas da cidade que prestam
s erviços médico-hospitalares ao
sistema municipal de saúde.
Buscas
C om as buscas, autorizadas

p ela Vara Criminal da comarca
e pelo Tribunal de Justiça do
Paraná, o MPPR visa à obtenção
d e documentos para confirmar
a s provas já produzidas a partir
d e diligências de campo e de
interceptações telefônicas e queb ras de sigilos bancário, fiscal e
telemático.
O utras medidas cautelares
importantes para a continuidade
d os trabalhos e para cessar as
práticas delitivas foram deferidas
pela Justiça, como o afastamento
da secretária Municipal de Saúde
do cargo, a proibição de investigad os frequentarem determinados
locais, a proibição de as empresas
i nvestigadas contratarem com
o poder público e o bloqueio de
ativos financeiros.
A s investigações foram iniciadas pelo Gepatria de Umuarama,
com apoio do Gaeco de Cascavel,
n o começo de 2020. Diante do
e nvolvimento de suspeitos com
f oro privilegiado, também atuou
n a apuração a SubprocuradoriaGeral de Justiça para Assuntos Jurídicos. (Da Assessoria do MPPR)

CELSO POZZOBOM

Prefeito diz que foi surpreendido, não teme
investigação e Prefeitura reabre normal hoje
U muarama – O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, falou com a imprensa em entrevista coletiva às 17 horas
d e ontem para esclarecer que não foi
preso, ficou a tarde toda na Prefeitura,
e disse que foi surpreendido pela operação. O prefeito negou envolvimento e
afirmou desconhecer qualquer falcatrua
com o dinheiro da saúde vindo para o
município. “Eu também sou interessado
em ver as denúncias esclarecidas pela
justiça”, disse.
Pozzobom informou que a secretária
m unicipal da Saúde, Cecília Cividini,
f oi exonerada do cargo por orientação
d o Ministério Público o outro nome
s erá confirmado ainda nesta semana.
O prefeito disse que as atividades da
P refeitura não serão interrompidas, • Pozzobom ao lado do secretário Picoloto durante a coletiva ontem a tarde
p rincipalmente, as ações relacionadas
na Prefeitura
à vacinação e o combate à pandemia do
coronavírus.
mais interessada em esclarecer tudo isso. A gente é gestor de
E m função da operação, a Prefeitura ficou fechada uma equipe muito grande e se alguém fez algo de errado vai
ontem, nem o boletim da covid pôde ser elaborado, mas o ter de pagar por isso”. E mencionou que é prematuro julgar
atendimento ao público será retomado hoje a partir das 8 e condenar por antecipação esse ou aquele profissional,
horas em todos os setores, inclusive na Secretaria Municipal seja servidor ou de outro segmento, sem ter os detalhes do
de Saúde.
processo e das acusações imputadas.
Como o Ministério Público não divulgou os nomes dos
Durante o dia, Pozzobom e outras pessoas que nem chepresos ou de outros suspeitos de envolvimento, o prefeito garam a ser presas ou detidas foram alvo dos julgamentos
Pozzobom também não teceu comentários a respeito. Se em redes sociais e apareceram o dia todo como presas. A
l imitou a falar da exoneração da secretária Cividini, que c oletiva do prefeito teve, entre outros objetivos, mostrar
não teria sido detida, e disse que vai esperar a cópia dos que ele, mesmo abalado psicologicamente, estava bem, não
autos para se posicionar sobre as acusações que não foram estava preso e está disposto a tocar o barco normalmente a
repassadas para o prefeito nem para o jurídico da Prefeitura. partir de hoje.
O prefeito reafirmou que nunca temeu operação semeA coletiva foi acompanhada pela secretária de Comunilhante porque não tinha suspeitas nem convicção de algo cação Social, Letícia D`Ávila Correa, e pelo secretário de
errado na administração municipal. “Agora eu sou a pessoa Gabinete e Gestão Integrada, Luiz Genésio Picoloto.

Senado aprova suspensão de pagamento
das parcelas do Fies por mais um ano
S enadores aprovaram a prorrog ação, por um ano, da suspensão
d o pagamento de parcelas do Fies,
prevista em lei sancionada no passado por causa da pandemia. O prazo
c omeça a ser contado em 1º de janeiro de 2021. O texto precisa ainda
s er aprovado pela Câmara e depois
seguir para sanção presidencial para
ter validade.
Inicialmente, o projeto de lei apres entado pelo senador Jayme Campos
( DEM-MT) previa a suspensão do
pagamento de parcelas pelo prazo de

180 dias. O objetivo é manter os jovens
matriculados nas faculdades e univers idades, mesmo com as dificuldades
financeiras provocadas pela pandemia
do coronavírus. Durante a votação, o
relator Dario Berger (MDB-SC), acatou
um emenda para elevar o prazo para
um ano.
“De fato, não tem sentido os alunos
pagarem o Fies. Primeiro porque estão
d esempregados. Segundo, mesmo se
tivessem, provavelmente estariam com
dificuldade hoje de pagar as parcelas
do Fies”, disse o senador Izalci Lucas

( PSDB-MG) “Essas medidas são
i mportantes, pois muitos dos estud antes perderam seus empregos e
necessitam de um tempo maior para
se recuperar, assim como a própria
economia do país precisa de tempo
para gerar o crescimento necessário
à superação dessa tragédia. Garantir
que, mesmo diante de toda essa crise,
milhares de jovens, muitos carentes
d e recursos, possam seguir seus
estudos é o nosso principal objetivo”,
d isse o senador Jean Paul Prates
(PT-RN).
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IIMUNIZAÇÃO

Paraná distribui novo lote de vacinas e regional
de Umuarama recebe mais 10.085 doses
Curitiba - Mais 372.930
d oses de vacinas contra o
c oronavírus foram distrib uídas ontem para todo
o Paraná, com apoio das
a eronaves do Governo. Os
imunizantes são referentes
à 16ª remessa de vacinas
e ncaminhadas ao Estado
p elo Ministério da Saúde
durante o final de semana,
compostas por 358.740 doses da Covishield, produzida
p ela parceria Universidad e de Oxford/Astrazeneca/
F iocruz, e 14.190 doses
d a Coronavac, da parceria
Sinovac/Instituto Butantan.
Todas as vacinas da Covidshield são destinadas à
p rimeira dose de grupos
p rioritários. A vacinação
segue nas pessoas de 60 a
6 4 anos, abarcando 21%
d esta população, com
125.005 doses. Além disso,
inicia-se, neste momento,
a vacinação de três novos
grupos prioritários: as gestantes e puérperas (17.470
doses, referente a 13% do
total do grupo), as pessoas
c om deficiência permanente (52.495 doses, 13%
d o grupo), e pessoas com
c omorbidades (163.770

p essoas com deficiência
permanente, pessoas com
comorbidades e idosos de
60 a 64 anos de idade.

Os imunizantes são referentes à 16ª remessa de vacinas encaminhadas ao Eﬆado pelo
Miniﬆério da Saúde durante o final de semana

doses, 13% do grupo).
J á as doses da Coronavac são destinadas, em
s ua maioria, à segunda
d ose. São 8.910 doses
d estinadas a trabalhad ores da saúde e 2.260
doses para forças de seg urança/salvamento e
Forças Armadas. Mais
3.020 doses são destinadas à primeira dose, tam-

bém para os profissionais
de segurança.
PFIZER
Além das doses que vão
para as Regionais, Curitiba
r ecebe 32.760 doses da
v acina desenvolvida pela
f armacêutica norte-americana Pfizer, referente ao
primeiro lote de 1 milhão
d e doses do imunizante

r ecebido pelo Brasil em
a cordo realizado pelo governo federal. As doses são
d estinadas à Capital por
necessitarem de armazenamento a -70°C em freezers
d e alta performance, o
que restringe sua logística
de distribuição. As vacinas
t ambém são destinadas à
p rimeira dose dos grupos
d e gestantes e puérperas,

PROFESSORES
Das doses recebidas pelo
E stado na 16ª remessa,
32.760 foram armazenadas
n o Centro de Medicament os do Paraná (Cemepar)
para iniciar a vacinação de
p rofissionais da educação.
A s doses serão enviadas
à s Regionais dentro dos
p róximos dias. O número
corresponde a 15,5% do total
de trabalhadores previstos no
Plano Estadual de Vacinação
contra a Covid-19, estimado
em 210.897 pessoas. Estão
i ncluídos profissionais da
rede pública estadual e municipal, da rede privada e da
assistência social.
N este primeiro momento, serão vacinados os
profissionais entre 55 e 59
a nos. Outros 8 mil trabalhadores já foram imunizados, por serem pessoas com
mais de 60 anos, grupos já
contemplados pela vacinação no Estado.
A decisão de adiantar a
vacinação deste grupo prio-

ritário se dá juntamente ao
anúncio do retorno gradual
d as aulas presenciais na
rede estadual, que se inicia
e m 10 de maio com 10%
das escolas – cerca de 200
colégios.

Confira a quantidade de
doses que as Regionais
de Saúde próximas
recebem nesta remessa:
1 1ª RS – Campo
M ourão – 14.880 Ast raZeneca e 480 CoronaVac: 15.360 doses
1 2ª RS – Umuaram a – 9.755 AstraZeneca e 330 CoronaVac:
10.085 doses
1 3ª RS – Cianorte
– 6.635 AstraZeneca e
240 CoronaVac: 6.875
doses
14ª RS – Paranavaí
– 11.055 AstraZeneca e
100 CoronaVac: 11.155
doses
15ª RS – Maringá –
33.335 AstraZeneca e
630 CoronaVac: 33.965
doses

Cemitério de Umuarama terá visitação Poluição visual em pontos de ônibus, postes e
árvores é proibida conforme Código de Postura
liberada no domingo, Dia das Mães

O diretor da Acesf, Alexandre Maroto, informa que as famílias com pessoas sepultadas no
cemitério poderão fazer a limpeza dos túmulos no sábado, dia 8, das 8h da manhã às 18h.

Umuarama - A Admin istração de Cemitérios
e Serviços Funerários
( Acesf) está preparando
o Cemitério Municipal de
U muarama para a tradicional visitação do Dia das
Mães, que será comemorado no próximo domingo.
A pesar das restrições no
efetivo, a equipe está real izando limpeza, pintura
d e meio-fio e algumas
melhorias para acomodar
os visitantes.
O diretor da Acesf,
Alexandre Maroto, inform a que as famílias com
p essoas sepultadas no
c emitério poderão fazer
a limpeza dos túmulos no

s ábado, dia 8, das 8h da
manhã às 18h. A visitação
p oderá ocorrer das 7h
à s 18h no domingo, 9,
s eguindo as medidas de
p revenção e segurança
c om relação à pandemia
de coronavírus.
“ Não queremos que
e ste momento especial
p ara as pessoas que já
perderam suas mães seja
u m risco de disseminação da doença. Por isso,
r ecomendamos que os
v isitantes tomem todas
as precauções para evitar
o contágio, como uso da
m áscara, distanciament o social, higienização
das mãos com álcool gel,

evitar contatos mais próx imos, abraços, apertos
d e mãos, e que, se as
f amílias forem grandes,
os membros alternem os
horários e visita para não
a glomerar em volta dos
túmulos ou do cruzeiro,
n a praça central do cem itério”, recomendou o
diretor.
A lexandre Maroto
o rienta ainda que as visitas sejam rápidas e que
o s visitantes deixem o
local o quanto antes, para
r eduzir o contato com
outras pessoas. Informa,
ainda, que no domingo os
portões serão fechados as
18h30.

Umuarama - Pelo menos
16 pontos de ônibus da região central de Umuarama,
além de postes, troncos de
árvores e lixeiras, amanheceram forrados de mensagens fotocopiadas em papel
s ulfite e fixadas com cola
b ranca de alta aderência
e difícil remoção, nesta
s egunda-feira, 3. O setor
d e Fiscalização do Código
de Postura está removendo
as colagens e investigando a
autoria. A prática é proibida
n o município, conforme a
l ei complementar municipal 439/2017.
Além da infração, a ação
causa poluição visual, pode
d anificar bens públicos e
árvores e incomodar a população. Conforme o artigo
1 2 do código de Posturas,
“é proibido a colocação de
c artazes e anúncios, bem
como a fixação de cabos nos
e lementos da arborização
pública, sem autorização”.
P elo Art. 84, “é proibido
c olocar placas, cartazes,
banners, cavaletes e faixas
c om fins comerciais nos
p asseios, canteiros cent rais, nos alambrados dos
b osques e praças”. O Art.
1 73 estabelece proíbe a
c olocação de anúncios ou
cartazes que “prejudiquem
o s aspectos paisagísticos
d a cidade, seus panoramas naturais, monumentos
históricos e tradicionais” e
“ suas mensagens firam a
m oral e os bons costumes
da comunidade”.
A questão também é
t ratada no Art. 176, que
veda a colocação de faixas
d e pano e a inscrição de

O setor de Fiscalização do Código de Poﬆura eﬆá removendo as colagens e inveﬆigando a autoria

a núncios ou cartazes pint ados ou colocados sobre
monumentos, postes, arborização, vias e logradouros
p úblicos, calçadas, meiosfios, leito das ruas e áreas
d e circulação das praças
públicas, edifícios públicos
municipais, igrejas, templos
e casas de oração, ou ainda
d ependurados nos postes
de iluminação e nas árvores
d as vias e áreas públicas,
incluindo pontos de ônibus
do município.
O fiscal do Código de Postura, Gilberto Costa dos Santos, lembra que colar cartazes em bens ou logradouros
públicos constitui infração,
“ portanto é considerado
infrator aquele que cometer,
mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar essa
infração”, orientou. Quando
i dentificado, o responsável

estará sujeito a advertência
( notificação preliminar) e
a uto de infração. Caso o
d ano persista, a situação
p ode evoluir para multa –
cujo pagamento não exime
o infrator de reparar os
danos ou de cumprir outras
o brigações ou penalidades
previstas.
“ Multa não paga no
p razo regulamentar será
i nscrita em dívida ativa e
c obrada com os acréscimos e correção monetária”,
a lerta o fiscal. Infratores
e m débito de multa não
p oderão receber quantias
o u créditos que tiverem
com a Prefeitura, participar
d e concorrência pública,
c elebrar contratos ou termos de qualquer natureza
ou transacionar a qualquer
título com a administração
municipal.

Aplicativo Menor Preço é aliado para economizar nas compras do Dia das Mães
O Dia das Mães será
c omemorado neste dom ingo (9) e a estimat iva da Confederação
N acional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para a data
é de R$ 820 milhões
e m vendas no Paraná,
o quinto maior volum e entre os estados. O
aplicativo Menor Preço,
desenvolvido pela Celep ar em parceria com a
S ecretaria da Fazenda,
é uma ferramenta que

a uxilia os cidadãos a
comparar preços de elet rodomésticos, vestuário, alimentos, calçados,
a cessórios, cosméticos
ou qualquer tipo de produto em estabelecimentos do Estado.
“Com a alta demanda
d e produtos nessa data
c omemorativa, a variaç ão de preços pode ser
grande e o Menor Preço
p ode ajudar a escolher
o presente, garantindo
economia em seu bolso

e o sorriso das mães”,
r essaltou o presidente
d a Celepar, L eandro
Moura.
E le lembrou ainda
que ao solicitar o CPF na
nota o cidadão concorre
a prêmios. “Este final
de semana o presente é
da sua mãe, mas com o
sorteio do Nota Paraná o
próximo premiado pode
ser você”, afirmou.
A s informações são
a tualizadas em tempo
real sempre que um es-

t abelecimento faz uma
v enda. Toda transação
c omercial tem o valor
registrado e inserido no
sistema do Menor Preço,
independente de o cons umidor colocar o CPF
na nota ou não.
“O Menor Preço é um
importante instrumento
de cidadania fiscal, pois
por meio dele qualquer
c idadão pode saber os
preços praticados nos estabelecimentos e fazer a
escolha que lhe for mais

v antajosa, analisando o
valor do produto e a dist ância que precisa perc orrer para adquiri-lo”,
e xplicou o secretário
e stadual da Fazenda,
Renê Garcia Junior.
COMO
ECONOMIZAR
P ara comparar preç os, o primeiro passo é
i nformar o produto desejado – por nome, pela
marca ou com a leitura
d e código de barras na

embalagem do produto,
u sando o celular. Em
s eguida, a plataforma
mostra a relação de preços nas respectivas lojas
em que são praticados e
a distância a ser percorrida para chegar a cada
u ma. Basta selecionar
o estabelecimento esc olhido e a plataforma
o ferece opções de rot as. Também é possível
c ompartilhar as ofertas
encontradas pelo Menor
Preço.
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Das redes

Papo rápido

Apelo daquela turma que atua firme nas redes
sociais:
- Vamos nos desesperar com calma.

- Hoje eu acordei com disposição para criar
tretas nas redes sociais...
- - Então vai e diz que Mandetta é muito melhor do que Lula e Bolsonaro juntos...

Aragão Filho

UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 6 de Maio de 2021
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Mais palanques

Solidariedade

Levantamento do Poder360 mostra que o presidente Jair Bolsonaro tem uma rede de apoios regionais
para a eleição de 2 de outubro de 2022 mais bem
delineada que seus prováveis concorrentes. No jargão
político, essas alianças costumam ser chamadas de
“palanque”. O atual presidente tem afinidade com
grupos políticos locais ou possíveis candidatos a
governador que podem apoiá-lo em ao menos 25 das
27 unidades da Federação.

Que as últimas notícias sobre
desvios em Umuarama não
afete o ânimo da sociedade em
ajudar a formar um bolsão de
proteção para que nenhuma
família umuaramense vá dormir
com fome.
O Projeto Solidário lançado
pela prefeitura é muito bom para
se perder em meio ao noticiário
negativo das últimas horas.
Em Campo Mourão, por
exemplo, o “Armazém Solidário”, criado por profissinais
liberais, arrecadou 12 toneladas
de alimentos.
Vamos lá que uma coisa é
uma coisa, outra coisa é outra
coisa bem diferente e a fome
não espera.

Tarifa justa
Ministro Tarcísio Gomes, que cuida do leilão das
rodovias, disse que não abre mão do modelo híbrido
para pedágio do Paraná, mas “garante tarifa justa”.
Justa pra quem?
O próprio substantivo ‘tarifa’ não se harmoniza
com o adjetivo ‘justo’.
Logo, não existe tarifa justa de pedágio para quem
já paga IPVA, CIDE, Taxa de Licenciamento...

ANIVERSÁRIO
Parabéns circulando em grande estilo hoje para a elegante e
competente Kemilly Cavalini Cia Silva. Ela recebe os parabéns
especiais do marido Thiago Henrique Silva, dos familiares e
amigos. Parabéns !

Escrito apenas
ontem...
O problema do pobre é a pobreza; o dos
ricos é a sua inutilidade.
- George Bernard Shaw.

Do Castelo
O Brasil só não é uma casa de loucos
porque grande parte da população não tem
casa.
- Carlos Castelo.

Invenção da notícia
Uma capa falsa do New York Times
apareceu nas redes sociais e o jornalão
norte-americano informou que a versão manipulada traz matérias inventadas e imagem
de manifestações a favor do presidente Jair
Bolsonaro.
Notícias inventadas no New York Times
só as da própria redação...

No laço
O Tribunal de Conta do Estado recomenda às prefeituras que façam busca ativa de
quem não recebeu 2ª dose da vacina contra
covid-19.
Em nota técnica, Tribunal sugere telefonar e ir à casa das pessoas que estão
atrasadas em relação à segunda etapa,
situação que coloca em risco a eficácia da
imunização.
Mais este encargo para as prefeituras.

Antecipe

Nunca antes
Nunca antes na história desse país
a Itaipu, com histórico de prejuízos,
apresentou lucros tão volumosos quanto
nos últimos dois anos, a ponto de aplicar
alguns bilhões em obras em Foz, nos municípios lindeiros e até aqui na Estrada
Boiadeira.
Agora, novidade das novidades, vai
reduzir o preço da energia que produz.
É que vai sobrar mais dinheiro ainda
com a quitação total do empréstimo para
construir a monumental hidrelétrica.

Ele disse:
“Agora, vamos trabalhar junto com o
governo federal para que, já no ano que
vem, possamos ter uma redução significativa na tarifa de Itaipu. A partir de
2023, quando as dívidas de construção
estiverem zeradas, a redução na tarifa,
todos os anos, será ainda maior. E isso,
mantendo todos os investimentos atuais
e futuros da Itaipu”.
De João Francisco Ferreira, general
presidente da Itaipu sobre redução da
tarifa de energia.

Belchior vive
Belchior, cantor e compositor que
traduziu como poucos os anos 70 e 80,
musicou poesias do catarinense Cruz e
Sousa, uma das glórias da poesia nacional, e este material vai virar CD.
A coordenação do projeto é do escritor
e produtor cultural José Gomes Neto,
amigo de Belchior, que anunciou ainda
que o CD será disponibilizado na internet.
Eu quero.

“Antecipe suas compras para o Dia das Mães ao
longo desta semana. Evite aglomerações e garanta seu
presente”.
O pedido é da Associação Comercial do Paraná em
mensagem dirigida aos consumidores e vale pra todos nós.
Antecipe e evite vuvo-vuco...
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MCom estabelece que
celulares venham com FM
habilitado
A Semana das Comunicações começa com excelentes notícias para nosso setor! Ontem (05), o ministro Fábio Faria assinou a portaria que estabelece
que todos os modelos novos de celulares produzidos
no Brasil venham com chip de rádio FM habilitado.
Para a Aerp, a assinatura da portaria é uma
vitória, afinal este Projeto Radiophone foi lançado
pela entidade em 2016.
Fabio Faria assinou também a portaria que estabelece o programa Digitaliza Brasil, relacionado a
segunda fase da digitalização da TV aberta terrestre
brasileira, iniciada também em 2016. Esta etapa
prevê o uso de R$ 844 milhões dos R$ 1,2 bilhões de
saldo remanescente do processo de desligamento
do sinal analógico.
Na sexta-feira (7), acontece a cerimônia de
oficialização do ato que autoriza o uso da faixa FM
estendida, processo este que viabilizará a migração
AM-FM nos grandes centros do país. A expectativa
é de que dez emissoras sejam autorizadas neste
primeiro momento, em caráter científico.

Corpo do ator
Paulo Gustavo
será cremado
nesta
quinta-feira
O corpo do ator Paulo Gustavo será cremado em cerimônia
restrita à família e amigos próximos nesta quinta-feira, 6. A
informação foi confirmada pela
assessoria do ator, que acrescentou que o local da cremação
não será divulgado a fim de
evitar aglomerações em meio à
pandemia. Ainda não há informações sobre o velório de Paulo
Gustavo, que morreu na noite
de terça-feira, 4, aos 42 anos,
em decorrência de complicações
causadas pela covid-19. Em sua
nota, a assessoria do ator diz
que agradece “a todos pelas
mensagens de carinho e apoio”.
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IPARANÁ

Assembleia aprova projeto do Governo
de auxílio emergencial para empresas
A Assembleia Legislativa
do Paraná aprovou nesta
quarta-feira (5) em primeira e segunda votações,
e na redação final, o projeto
de lei do Executivo que
cria um auxílio emergencial para microempreendedores individuais (MEIs),
pequenas e microempresas
afetadas pela pandemia de
Covid-19. O projeto segue
para a sanção do governador Carlos Massa Ratinho
Junior. A lei também precisa ser regulamentada para
que os beneficiários possam acessar os valores.
Com recursos do Fundo
Estadual de Combate à Pobreza do Paraná (Fecoop),
o Governo do Estado vai
destinar quase R$ 60 milhões para socorrer cerca
de 87 mil empresas dos segmentos mais atingidos pela
pandemia. Pequenas e microempresas cadastradas
no Simples Nacional em
oito segmentos receberão
R$ 1.000. Já os microempreendedores individuais
(MEIs) de seis setores terão

COVID-19

Mais 5.188
casos e 258
mortes pela
covid-19 são
confirmados
no Paraná
A Secretaria de
Estado da Saúde divulgou ontem mais
5.188 casos confirmados e 258 mortes pela
covid-19 no Paraná.
Os números são referentes aos meses ou
semanas anteriores e
não representam a notificação das últimas
24 horas. Os dados
acumulados do monitoramento da doença
mostram que o Estado
soma 960.200 casos
confirmados e 23.103
óbitos.
Os casos confirmados divulgados
nesta data são de janeiro (60), fevereiro
(195), março (316),
abril (1.011) e maio
(3.480) de 2021, e dos
seguintes meses de
2020: abril (2), junho
(6), julho (5), agosto
(3), setembro (76),
outubro (9), novembro (4) e dezembro
(21).
INTERNADOS – O
informe relata que
2.343 pacientes com
diagnóstico confirmado estão internados.
São 1.880 pacientes
em leitos SUS (951
em UTI e 929 em enfermaria) e 463 em
leitos da rede particular (270 em UTI e 193
em enfermaria).
Há outros 2.441
pacientes internados,
954 em leitos UTI e
1.487 em enfermaria,
que aguardam resultados de exames. Eles
estão na rede pública
e rede particular e são
considerados casos
suspeitos.
MORTES – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais
258 pacientes. São
121 mulheres e 137
homens, com idades
que variam de 0 a
100 anos. Os óbitos
ocorreram de 20 de
julho de 2020 a 04 de
maio de 2021.
A P refeitura de
Umuarama não emitiu boletim ontem

Agora, o Poder Executivo regulamentará as formas para cadastro, solicitação e pagamento
do auxílio emergencial

direito a R$ 500.
Uma emenda foi incluída no projeto original. O
texto retira a exigência de
certidões que deveriam ser

apresentadas pelos empresários, o que deve simplificar a análise dos pedidos
de crédito e renegociações
junto aos bancos.

Agora, o Poder Executivo
regulamentará as formas
para cadastro, solicitação e
pagamento do auxílio emergencial. As pessoas jurídicas

terão o prazo de 60 dias para
adesão ao programa, a partir
da publicação do Decreto de
Regulamentação da lei.
PARCELAS
Serão quatro parcelas
de R$ 250 para microempresas paranaenses de
transporte rodoviário de
passageiros; organização de
eventos, exceto culturais e
esportivos; restaurantes e
outros serviços de alimentação e bebidas; atividades esportivas; atividades
artísticas, criativas e de
espetáculos; aluguel de objetos pessoais e domésticos;
atividades de recreação e
lazer; e comércio varejista
de produtos novos não especificados anteriormente
e de produtos usados.
Para receber o auxílio,
é preciso ter inscrição estadual ativa e comprovar
faturamento ou declaração
no PGDAS-D no valor de
até R$ 360 mil durante o
ano de 2020. Elas devem
ter registro em pelo menos
uma das atividades principais ou secundárias.

Já os MEIs dos segmentos de restaurantes e outros
serviços de alimentação e
bebidas; atividades esportivas; organização de eventos,
exceto culturais e esportivos; atividades artísticas,
criativas e de espetáculos;
aluguel de objetos pessoais e
domésticos; atividades de recreação e lazer; agências de
viagens e operadores turísticos; e atividades fotográficas
e similares receberão duas
parcelas de R$ 250.
CRÉDITO
O projeto de lei também prorroga por 120 dias
a validade das Certidões
Negativas de Débitos Tributários e de Dívida Ativa
Estadual e das Certidões
Positivas com Efeitos de
Negativa de Regularidade
de Débitos Tributários e
de Dívida Ativa Estadual,
bem como a consulta ao
Cadastro Informativo Estadual (Cadin), para fins
de operações de crédito
realizadas com instituições
financeiras públicas no âmbito do Estado do Paraná.

Prefeitura de Cafezal do Sul entrega Kits Alimentação

Os kits entregues no município também conta com produtos produzidos pelos agricultores locais

Cafezal do Sul - A Prefeitura municipal de Cafezal do Sul, juntamente com
a Secretaria de Educação
Cultura e Esportes, seguindo a Lei n° 13.987/2020
definida pela resolução n°
2/2020 realizou nos dias 28
e 29 de abril a entrega de
kits alimentação referentes
aos recursos provenientes
do PNAE para a alimentação escolar.
Os kits foram montados
e organizados pela equipe
da Secretaria de Educação,
pela nutricionista responsável técnica, a diretora de
Vigilância em Saúde e a
chefe da Vigilância Sanitá-

ria. Foram tomados todos
os cuidados referentes a
situação atual de pandemia
que estamos enfrentando.
Além dos produtos que
fazem parte da cesta básica,
os kits também contam com
produtos dos agricultores
do município, através do
projeto agricultura familiar.
A equipe também visitou os
alunos que não fazem parte
da rede pública mas que
moram no nosso município
e estudam na APAE para
que também pudessem
receber o kit alimentação.
“Agradecemos ao prefeito Juninho que disponibilizou o recurso para a

montagem dos kits, visando
a segurança alimentar dos
alunos matriculados na
rede pública municipal.
Agradecemos também a
disponibilidade dos pais
ou responsáveis dos alunos
que foram buscar os kits
nas instituições e aqueles
que de bom grado quiseram realizar a doação
dos mesmos. Infelizmente
continuamos sem a presença dos alunos nas instituições, mas garantimos que
a alimentação escolar é um
direito dos alunos do nosso
município”, destacou a
secretaria de Educação,
Cristiane Lima.

Secretária de Educação, Cristiane Lima, e a chefe da Vigilância Sanitária, Jaqueline Modena

Nas visitas e nas entregas foram adotados todos os cuidados contra a covid-19

Saúde amplia monitoramento de risco para as crianças até dois anos de idade
A Secretaria de Estado
da Saúde está ampliando
em todo o Estado a estratificação de risco de crianças. O acompanhamento,
que vinha sendo feito em
crianças de até um ano de
idade, foi estendido para
até dois anos, como forma
de dar oportunidade a cuidados mais amplos, adequados e especializados.
“Esta ampliação significa o monitoramento
de todas as crianças que
nascem nas maternidades
e hospitais da rede pública
com aumento do número
de consultas entre o 1º
e 24º mês de vida, além
da oferta de atendimentos multiprofissionais”,

afirmou o secretário de
Estado da Saúde Beto
Preto. “Nossas crianças
precisam desse acompanhamento, pois é um
período importante e sensível da primeira infância
em que elas evoluem de
forma muito rápida, necessitando de um olhar
ampliado”.
A estratificação de risco começa na alta da
maternidade ou na visita
domiciliar e o acompanhamento é realizado
pela Atenção Primária
em Saúde, nas unidades
básicas de forma exclusiva
ou compartilhada com
a Atenção Ambulatorial
Especializada.

As crianças são estratificadas por três estágios:
risco habitual, a que todas
estão expostas; risco intermediário, quando apresentam sinais que alertam
para uma assistência com
maior frequência; e o alto
risco, quando há doenças graves congênitas,
malformações, testes de
triagem alterados, desenvolvimento psicomotor
insatisfatório, desnutrição
ou obesidade.
“Dependendo do risco
apontado na estratificação, a criança seguirá um
protocolo de cuidados e a
principal meta da Sesa,
com esta ampliação da
faixa etária atendida, é

aumentarmos a oportunidade de atuação, de
prevenção e de promoção
de assistência. A continuidade do cuidado é um dos
princípios que devem ser
garantidos à criança, por
isso estamos implementando a oferta neste novo
modelo de estratificação”,
afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde,
Maria Goretti David Lopes.
PROGRAMAÇÃO
O calendário de consultas foi ampliado em todos
os grupos de risco. Crianças que apresentam alto
risco terão 16 consultas
programadas, oito a mais
que na estratificação ante-

rior, e contarão ainda com
seis atendimentos multiprofissional especializado,
dois a mais que o anterior.
Crianças classificadas
de risco intermediário
terão 14 consultas programadas, com o acréscimo
de seis consultas, e as
crianças com risco habitual terão nove consultas,
o que representa duas
consultas a mais.
A nova metodologia
de estratificação já foi
pactuada pela Comissão
Intergestores Bipartite
(CIB) na semana passada, envolvendo assim o
entendimento colegiado
entre Estado e municípios
sobre as mudanças.
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I SUA HISTÓRIA MERECE CONTINUAR

Campanha Maio Amarelo é lançada com
foco na segurança e prudência no trânsito
O Governo do Estado,
p or meio do Departament o de Trânsito do Paraná
( Detran-PR), lançou nesta
q uarta-feira (5) a campan ha “Maio Amarelo 2021:
S ua história merece continuar”.
Maio é o mês de referência em ações voltadas para
a segurança e prudência no
t rânsito. Este ano, o tema
t raz a mensagem sobre a
importância da valorização
d a vida e da trajetória de
cada pessoa.
“No mês de maio as campanhas são intensificadas.
O foco é disseminar a educação no trânsito ao máximo. O trânsito imprudente
é uma ameaça à vida e
devemos nos atentar a isso
a umentando os cuidados.
Nossa campanha fala sobre
i sso, a importância dos
cuidados com a vida diante
d o trânsito”, explicou o
diretor-geral do Detran-PR,
Wagner Mesquita.
O mês tem como intuito
mobilizar diversos segmentos para discutir e realizar
ações e atividades relacionadas ao tema.
Campanha digital
Este ano, assim como em
2020, a iniciativa é direcionada ao ambiente digital. A
campanha de 2021 aborda a
importância da história de

v oltadas para ciclistas e
motoristas, que terão início
n o mês de maio, porém,
seguem no decorrer do ano.
O utro programa do
mês é o Bom Condutor. No
m omento do atendimento

MAIO AMARELO

vida de cada pessoa. Seus
medos, vitórias, desafios e
conquistas. Mostra o valor
d e cada trajetória percorr ida e dos riscos de jogar
tudo fora para ganhar um
t empo furando um semáforo ou dirigir alcoolizado.
Para acompanhar, acesse as redes sociais do Detran-PR no Facebook, Inst agram, Twitter, Youtube
pelo @detranpr.
Programação
O Detran produziu uma

s érie de podcats com as
principais atitudes para um
t rânsito melhor: respeito,
r esponsabilidade, gentilez a, inteligência emocional
no trânsito, solidariedade.
O s temas abordados
s erão detalhados semanalmente em conteúdo por
e scrito disponibilizado no
portal do órgão. Nesta primeira semana o tema será
“ Respeito e Responsabilidade”.
Nas redes sociais da Escola Pública de Trânsito do

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos
acidentes de trânsito e que surgiu com uma só
proposta: chamar a atenção da sociedade para
o alto índice de mortes e feridos no trânsito em
todo o mundo.
Em parceria com órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada, a Campanha
Mundial Maio Amarelo ocorre anualmente para
p romover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e
à avaliação de riscos sobre o comportamento
de cada cidadão dentro de seus deslocamentos
diários no trânsito.
O Tema do Maio Amarelo 2021, baseado na
Resolução 806/2020 do Contran, é “No Trânsito,
sua responsabilidade salva vidas”. Em maio de
2011 a ONU decretou a Década de Ação para a
segurança no trânsito. O amarelo foi escolhido
pois simboliza a atenção e também a sinalização
de advertência no trânsito.
O Maio Amarelo, como o próprio nome trad uz, é um movimento, uma ação, não apenas
u ma campanha. Cada cidadão, entidade ou
empresa pode utilizar o laço do “Maio Amarelo”
em suas ações de conscientização tanto neste
mês, quanto, na medida do possível, durante o
ano inteiro.

Detran também é possível
encontrar pequenos vídeos,
produzidos pela equipe de
e ducação, abordando os
temas de uma forma mais
descontraída.
Bom condutor
R espeitando o distanciamento e tomando todos
o s cuidados necessários,
serão feitas algumas ações
p resenciais. Em parceria
c om a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), serão real izadas blitz educativas

Em menos de 24 horas, polícia apreende Padrasto e enteado
quase 1 tonelada de maconha em Altônia ficam feridos em briga
E m menos de 24 horas
d uas ações distintas das
f orças de segurança resultaram na apreensão de
q uase uma tonelada de
maconha em Altônia.
No início da tarde desta
q uarta-feira (5) a Polícia
Militar apreendeu 420 quil os do entorpecente na
r ua Arapongas, no bairro
C idade Alta. Um homem
de 26 anos foi preso em flagrante. Com ele, os policiais
ainda encontraram R$ 995
e m dinheiro, celular e um
VW Polo.
Segundo a PM, uma den úncia informava que um
P olo vermelha passaria
c arregado com entorpec entes no bairro Cidade
Alta. Uma equipe foi até o
local e encontrou um Polo
p reto, com emplacamento
d e Belo Horizonte (MG) e
em buscas em seu interior
foi encontrada a maconha.
A droga, o veículo e o det ido foram entregues na
d elegacia da Polícia Civil
da cidade.
Já durante a madrugada
d e quarta-feira mais 500
q uilos de maconha foram
apreendidos na área rural
d e Altônia, durante uma
a ção integrada entre Pol ícia Federal , BPFron e
COE-BOPE. A droga estava
em um GM Astra prata que
t ambém foi apreendido.
Ambos foram levados para
a delegacia da Polícia Fed eral de Guaíra. Ninguém
foi preso.
Segundo a Polícia Federal as equipes realizavam

presencial, o cidadão terá
sua pontuação consultada
e , não havendo nenhuma
pontuação em sua carteira
d urante os últimos dois
a nos, receberá um certificado de Menção Honrosa.

em Umuarama

U m homem de 39
a nos e um jovem de
1 9 anos ficaram feridos após se agredirem
durante a noite de terç a-feira (4), em uma
r esidência na avenida
Brasil, em Umuarama,
s egundo a Polícia Militar.
Segundo a PM, uma
mulher de 38 anos entrou em contato com a
central da PM pelo telefone 190 relatando que
s eu ex-marido foi até
s ua casa para buscar
o filho do casal, porém
a criança se negava a
i r com ele no mesmo
veículo. Ainda segundo
a PM, o homem teria
pego a criança a força,
c olocado no carro e

saído.
Ainda segundo a PM
a mulher teria ligado
p ara o ex-marido ped indo para trazer a
c riança para casa. O
homem teria retornado,
mas ao chegar no local
t eria entrado em luta
c orporal com o outro
filho da solicitante, um
jovem de 19 anos. Após
a briga o homem fugiu e
a PM foi chamada.
S egundo a PM post eriormente o homem
procurou a sede do 25º
BPM onde relatou que
h avia sido agredido.
E le foi atendido pelo
S amu e na sequência
e ncaminhado para a
d elegacia da Polícia
Civil.

Ladrões
sequestram
motorista durante
tentativa de roubo
a carga de soja em
Umuarama
Q uatro homens armad os e usando coletes com
i dentificação da polícia
r enderam o motorista e
tnetaram roubar uma carr eta carregada com soja
durante a madrugada desta
quarta-feira (5) na PR-489,
entre Umuarama e Xambrê,
segundo a Polícia Militar.
S egundo relato da vítima para a PM os criminosos
e stavam em um VW Jetta
e armados com pistolas e
uma arma longa renderam
a vítima quando esta seguia
pela rodovia. Ainda segundo relatos aos policiais, os
criminosos obrigaram a vítima a dirigir até a estrada
São Paulo, onde agrediram
o motorista e perguntaram
durante todo o tempo ‘onde
estaria a carga ilícita’, fugindo em seguida sem levar
nada.

Polícia cumpre mandados
contra traficantes em Icaraíma
p atrulhamento na zona
rural de Altônia quando se
deparou com um veículo em
atividade suspeita. Quando
d a abordagem policial, o
condutor empreendeu fuga

a pé em meio a mata fechada e a escuridão. O veículo,
então abandonado, estava
carregado com cerca de 500
quilos de maconha.

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) cumpriu seis mandados de busca e apreensão
c ontra organização criminosa voltada ao tráfico de
drogas, nesta quarta-feira
( 5), na região Central e
Noroeste do Estado.
A ação foi realizada em
apoio à Polícia Civil do Es-

tado de São Paulo (PCSP).
Além de Paraná e São Paulo, a operação ocorreu nos
estados do Espírito Santo,
S anta Catarina e Mato
Grosso do Sul.
O s mandados foram
cumpridos nos municípios
d e Campo Mourão, Janióp olis, Ubiratã e Icaraíma.

Durante a ação, os policiais
c ivis levantaram informaç ões que irão auxiliar no
a ndamento das investigações.
N os outros estados, 10
s uspeitos foram presos,
sendo sete em cumprimento a mandados de prisão e
outros três em flagrante.

Atraso para servir o almoço salvou a vida de outras crianças em Saudades, SC
Era apenas mais um dia
de rotina na creche Pró-Infância Aquarela, em Saudades, cidade no oeste de Santa
Catarina. Às 10 horas, as 30
c rianças já deveriam estar
todas reunidas no refeitório
para o almoço. Mas na terçaf eira, 4, excepcionalmente,
houve um atraso. Quem re-

l ata é uma professora que
estava dentro da creche no
momento do crime, mas que
não quis ser identificada.
“ Estava na sala dos professores realizando atividades
extraclasse, o almoço atrasou
não sei por que. Eu ouvi minha
colega Keli (professora) dizer
q ue atenderia uma pessoa

n o portão. Em seguida, ouvi
g ritos, larguei minha caixa
d e atividades e fui ver o que
e stava acontecendo. Ele já
estava esfaqueando ela. Nesse
m omento eu gritei bem alto
para avisar que tinha um homem armado dentro da escola,
voltei pra sala, fechei a porta,
peguei meu celular e avisei a

secretaria de Educação: ‘Mandem a polícia, tem um homem
m atando as pessoas aqui!’”,
conta a professora.
N o momento do ataque,
havia cerca de 20 funcionárias e professoras na creche.
O aviso foi decisivo para
que outras crianças fossem
p rotegidas. “Depois, eu

s ai pelo corredor e vi que
a Mirla (agente educadora
m orta durante os ataques)
j á estava deitada no chão.
Pulei uma janela e consegui
entrar na minha sala. Todas
n ós (professoras) ficamos
s egurando as portas para
ele não conseguir entrar. Daí
ele começou a bater nas ja-

nelas e (tentou) forçar para
e ntrar nas salas”, relata a
professora.
Do outro lado da rua, um
h omem que trabalhava em
uma metalúrgica e o vizinho,
numa loja de motos ao lado
do prédio da creche, ouviram
o s gritos: “Tem um homem
matando as crianças.”
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VOCÊ PRONTO PARA AS
OPORTUNIDADES QUE VIRÃO

2021
Vilão

Áries
Moﬆre-se confiante e contaminará a
todos com sua segurança. Encerrando o expediente, dedique um tempo
especial a sua vida afetiva. Ouça o
que seu amor tem a lhe dizer.

Libra
Se eﬆá agitado e cheio de coisas para
resolver, não precisa se eﬆressar, encare uma tarefa de cada vez. Reveja
honeﬆamente suas ambições e os
meios para alcançá-las.

Touro
Inviﬆa mais na sua aparência pessoal,
procurando veﬆir roupas mais coloridas para que você possa enxergar-se
de modo diferente. Procure cuidar
de seus afazeres de maneira eficaz.

Escorpião
No trabalho observe como as pessoas
lidam com certas atividades que lhe
interessam. Poderá encontrar novas
soluções. Não queira mudar todas
as áreas de sua vida de uma só vez.

Gêmeos
Enfrentar a vida prudentemente é
vantajoso. Procure analisar o terreno
onde você pisa. Dê valor aos seus
talentos e às suas habilidades. Vença a preguiça e experimente novas
atividades.

Sagitário
Chegou a sua vez de se sair vencedor,
por isso, não perca nenhuma boa
oportunidade que aparecer. Aproveite
a vida com responsabilidade, agindo
de maneira coerente e honeﬆa.

Câncer
Quem espera sempre alcança, diz o
ditado. Hoje quem tiver fé vai chegar
ao fim do dia com lucro! Com esperança até ao final do expediente eﬆará
colhendo seus merecidos louros.

Capricórnio
Cuidado com a tendência de controlar
pessoas e acontecimentos. Deixe que
as coisas aconteçam de forma mais
espontânea. No amor, dê mais liberdade ao companheiro ou companheira.

Leão
Cuidado com o excesso de atividades
no campo profissional, isso poderá
prejudicá-lo. Não deixe que uma crise
no relacionamento tome proporções
incontroláveis.

Aquário
Continue fazendo o que começou e,
se algo emperrar, aguarde com calma.
Conte à pessoa amada o que você
pode fazer por ela e pelo romance.
Continue firme e prudente e sairá
vencedor.

Virgem
Fique atendo ao que fala. O momento
é oportuno para regularizar a vida
financeira. Faça um balanço de suas
contas e procure liquidar a maior parte
de suas dívidas.

Tonico Pereira se prepara para mais um folhetim. O
grande ator está escalado para “Olho por Olho”, história
que vem sendo escrita por João Emanuel Carneiro, e
neste novo trabalho interpretará o vilão Galo. A trama
também terá em seu elenco Glória Pires e Letícia Colin,
entre outros.

Peixes
Aproveite todas as chances de fazer
propoﬆas e de dizer o que pensa.
Ao abrir a boca fale palavras sábias
e oportunas. Confie no bom entendimento de quem pensa diferente
de você.

Cinema nacional

A cantora Iza está no elenco do filme “Karnaval”, da
diretora Sabrina Fidalgo. Consta que o roteiro do longametragem está sendo finalizado e Iza deverá interpretar
uma integrante de escola de samba. É esperar e conferir.

O adeus a Paulo Gustavo

O Brasil se despediu de Paulo Gustavo que foi vitimado
pela Covid-19. Vários famosos homenagearam o artista
com mensagens nas redes sociais e Paulo Gustavo deixou
uma lacuna na cultura brasileira. O marido do ator e
comediante, o médico Thales Bretas, escreveu um texto
que emocionou os seguidores; ele falou sobre a vida deles
com os dois filhos e também da felicidade que os unia.
“Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha
vida!”, enfatizou Thales Bretas.

Escritora

Meghan Markle, a mulher do Príncipe Harry, declarou
que no próximo mês pretende lançar um livro. Trata-se
de uma obra infantil inspirada na relação do marido
com Archie, o filho do casal. Grávida de uma menina, a
Duquesa de Sussex e família moram na Califórnia, nos
Estados Unidos, depois de ela e o marido renunciarem
ao posto de membros-sêniores da realeza britânica. E vale
lembrar que ambos são contratados da Netflix.

Dançando juntos

Aysha Benelli e Lucas Santos apareceram na web
dançando juntos. Eles escolheram a música “Bipolar” e
ganharam muitos elogios, principalmente dos fãs da novela “Carrossel”, na qual interpretaram os personagens,
Laura e Paulo. A filha de Simony já declarou que pretende
seguir a carreira de cantora e já apareceu em outros vídeos
dançando funk.

(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS
ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA
EDIÇÃO DAS NOVELAS)

Acesse pos.unipar.br e conheça os cursos ofertados

INSCREVA-SE JÁ!

0800 601 4031

Último episódio

Hoje vai ao ar o último episódio da temporada
do “Repórter Record Investigação”, apresentado por
Roberto Cabrini. A reportagem traz o caso de uma jovem que, aos 15 anos, deu entrada às pressas em um
hospital no Grande Recife, em Pernambuco, para dar
à luz gêmeos, mas saiu com apenas um bebê no colo.
O que teria acontecido durante a cesárea até hoje é
um mistério para essa mãe, que, após dois anos, ainda procura pelo outro filho. No ar, a partir das 22h45.

Na praia

Sophia Valverde mostrou fotos ao
lado de Igor Jansen. Os cliques feitos
na praia e, mais uma vez, os fãs dos
dois atores de “Poliana” pediram
para que eles assumam o romance.
“Dia de sol com Igor”, escreveu a
jovem atriz.

Estável

A atriz Beth Goulart deu notícias
sobre o estado de saúde de sua irmã,
a também atriz e produtora, Bárbara
Bruno, que está hospitalizada, entubada, por causa de Covid-19. Beth
explicou que a irmã está respondendo bem ao tratamento e pediu
que continue a corrente de oração,
todos os dias às 18h00. Lembrando
que em dezembro passado, a família
perdeu a matriarca, Nicette Bruno,
para a doença.

Mudando a rotina

O cantor Lucas Lucco falou
numa rede social sobre a mudança
em sua rotina, após o nascimento
do filho, Lucca, fruto do casamento
com a modelo Lorena Carvalho. A
fim de permanecer o maior tempo
possível com a mulher e o filho, Lucco escolheu malhar de madrugada
numa academia.

Reforço feminino

O time de transmissões esportivas da Globo ganha dois reforços
femininos: a narradora Natália
Lara e a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo. As duas
estreiam no Campeonato Brasileiro
de 2021. Elas se juntam ao time
feminino das transmissões esportivas da emissora, que já conta com
a narradora Renata Silveira e as
comentaristas, Ana Thaís Matos e
Renata Mendonça.

TRIUNFO DO AMOR – 17h30, no SBT
Guilherme, ao ser desprezado por Leandra, procura
Helena e a faz acreditar que ficarão juntos para sempre,
pois terminou definitivamente com Leandra. Helena
aceita a reconciliação, mas deixa claro que se estiver
mentindo o matará. João Paulo volta a insistir para Maria
perdoar sua mãe. Eva recrimina Fausto por ter denunciado Bernarda, porque agora ela está presa e planejava
se vingar acabando com a vida dela, morrendo queimada
como sua irmã. Vitória diz a João Paulo que sua mãe finalmente está onde merece. João Paulo pergunta a Maria
se tem certeza que deve se casar com Alonso.
MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Nat desconfia do perfil de Scorpio. Marcelo tenta se
explicar para Roberta. Karina conta para Bianca que viu
Nat na casa de Duca. Duca veste Nat como Alan, e Cobra
fotografa os dois. Cobra envia as fotos que fez de Duca
e Nat para Heideguer. João tem uma ideia para ajudar
Karina e Pedro. Gael e Dandara se preparam para um
piquenique. João comenta com a mãe sobre o que ouviu
René falar de Ana. Marcelo se surpreende ao chegar na
Aquazen para uma aula de ioga. Karina procura Pedro
no local do piquenique. Karina, João e Bianca procuram
a trilha da Pedra do Índio.
AMORES VERDADEIROS – 18h15, no SBT
Vitória acusa Kendra de traição por não ter lhe contado
sobre o problema da filha. Nikki afirma que Kendra não
sabia de nada. Cristina comenta com Adriana que não
entende esses comportamentos estranhos de sua filha
quando está perto dela e pede a Adriana que não se
aproxime de Liliana. Nikki diz a Kendra que está feliz por
que ela e Gusmão se beijaram e porque está apaixonada
por ele. Francisco conta a Vitória que se casou mas já
faz muito tempo que está separado e só falta entrar com
o pedido de divórcio.
A VIDA DA GENTE – 18h20, na Globo
Ana passa mal quando Manuela confirma que está
casada com Rodrigo. Lúcio repreende Eva pela forma
como falou com Ana. Alice não gosta dos comentários
de Cícero e Suzana sobre Renato. Iná pede que Lúcio
ajude a aproximar Manuela e Ana. Renato convida Alice
para sair. Vitória não deixa Sofia ir à festa com Miguel.
Alice fica encantada com as fotografias que Renato faz
da cidade. Manuela insiste para conversar com Ana.
SALVE-SE QUEM PUDER – 19h30, na Globo
Kyra concorda com a permanência de Alexia na Labrador. Graziela diz a Alan que Ignácio não está bem.
Isaac pede para Tarantino convencer Bia a competir.
Bruno diz a Verônica que deu um vexame na frente de
Micaela. Ermelinda diz que Kyra está se apaixonando
por Alan. Zezinho pede para Alexia não mentir para ele.
Alexia veste seu disfarce de Josimara 2.0. Juan comunica
que se mudará para o Brasil, mesmo sem Mário. Téo diz
a Enéas que preparou uma surpresa para Fiona/Luna.
Disfarçada, Alexia/Josimara é apresentada a Renzo.
CHIQUITITAS – 20h50, no SBT
No torneio de Artes Marciais da escola, o time dos
chiquititos é finalista ao lado do time dos meninos encrenqueiros. Ela conta para Eduarda que Cícero estava
escondendo uma foto e acha que pode ser uma traição.
O que Shirley não sabe é que se trata de uma foto das
filhas dele, Tati e Vivi. Em Porto Alegre, Vivi conta que
está gostando muito da cidade, onde se pode conhecer
tudo com mais calma do que em São Paulo. Vivi diz que
se pudesse levaria sua irmã e amigas para morar com ela.
IMPÉRIO – 21h15, na Globo
José Alfredo intimida Cora. Cláudio confessa a Beatriz
que teme a rejeição de Enrico. Maria Marta entra no
quarto de José Alfredo sem que ele perceba. Kelly teme
ser expulsa da casa de Maria Ísis. Vicente convida Victor
e Cristina para sair e Xana percebe o interesse do rapaz
pela amiga. Ismael se apresenta a Pietro. José Alfredo fala
o nome de Maria Ísis enquanto está com Maria Marta.
Maria Marta promete vingança a José Alfredo. Silviano
cuida de Maria Marta. José Alfredo não consegue falar
com Maria Ísis e decide procurá-la. Magnólia tenta
convencer a filha a engravidar do amante. José Alfredo
tem um mal súbito e desmaia na frente de Maria Clara.
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Corinthians vai ao Peru fazer jogo que
vale sobrevivência na Copa Sul-Americana
São Paulo (AE) - Depois de um empate e uma
derrota, o Corinthians
vai em busca da primeira
vitória na atual edição
da Copa Sul-Americana.
Nesta quinta-feira, às
21h30, o time paulista
enfrenta o Sport Huancayo, no Estádio Nacional,
em Lima, no Peru, pela
terceira rodada do Grupo
E. O adversário é o lanterna da chave, com duas
derrotas.
A delegação alvinegra
viajou em voo fretado
por causa da pandemia e
chega otimista depois da
boa apresentação no duelo com o São Paulo pelo
Campeonato Paulista.
Desfalque no clássico
por suspensão, Cantillo
seguirá fora por causa
de uma lesão no músculo posterior da coxa
esquerda. Além dele, o
técnico Vagner Mancini
não poderá contar com o
volante Xavier, que sofreu
uma entorse no tornozelo
esquerdo no treino de

sábado.
Os veteranos Fábio
Santos e Jô devem continuar na reserva. Gil
pode voltar após ficar na
reserva na última partida
para dar mais experiência
à zaga. “Todos os atletas
que saíram deram força
àqueles que foram entrando. Eu tenho como hábito
conversar com diversos jogadores ao longo da semana, eu fiz isso olhando no
olho”, comentou Mancini.
Por ser um jogo fora
de casa e uma derrota
complicar ainda mais a
situação do Corinthians,
o treinador não descarta
manter a formação com
três zagueiros. O modelo
tático foi utilizado pela
primeira vez no jogo com
o São Paulo e elogiado por
Mancini.
“Não tenha dúvida de
que a avaliação é altamente positiva. Não é uma
tarefa fácil, mas acima de
tudo foi uma tarefa bem
executada Essa dificuldade foi imposta porque

Chelsea vence Real
Madrid e fará final
inglesa da Liga dos
Campeões com City
São Paulo (AE) - O Campeonato Inglês, o mais
rico do mundo, vai ter dois representantes na final
da Liga dos Campeões, no dia 29, em Istambul.
Nesta quarta-feira, o Chelsea derrotou o Real Madrid, por 2 a 0, em Londres, e se classificou para
a decisão diante do Manchester City, vitorioso no
duelo com o Paris Saint-Germain. No jogo de ida,
em Madri, houve empate por 1 a 1.
O Chelsea, finalista em 2008 e campeão em
2012, vai disputar o principal troféu europeu pela
terceira vez. O técnico Thomas Tuchel chega pela
segunda vez na final - após ser vice na temporada passada pelo PSG, derrotado pelo Bayern de
Munique - assim como o zagueiro Thiago Silva.
Já o City, do técnico Pep Guardiola, vai jogar pela
primeira vez pelo título.
O primeiro tempo começou com o Real com
mais posse de bola. Chegou a ter 76%, mas tinha
problemas para entrar na muito bem postada zaga
do Chelsea. Com isso, a solução foi tentar os chutes
de fora da área, com Kroos e Hazard, mas aí o obstáculo foi o goleiro Mendy, que mostrou segurança
e fez linda defesa em arremate de Benzema.
O Chelsea, por sua vez, apesar de atuar em casa,
aceitou ficar em seu campo, não teve tanto contato com a bola e preferiu usar os contra-ataques.
Concentrou suas jogadas pelo lado esquerdo, com
Chilwell e Mount conseguindo superar a marcação
de Éder Militão e Vinicius Junior.
E foi exatamente desta forma que os ingleses
abriram o placar, aos 28 minutos. Kanté tabelou
com Werner e rolou para Havertz, que tentou a
cavadinha, mas acertou o travessão. Werner, que
já havia tido um gol anulado, só teve o trabalho de
escorar para dentro do gol.
Com a vantagem, o Chelsea se fechou ainda
mais e só foi importunado mais uma vez por Benzema, que, em bela cabeçada, viu Mendy fazer
mais uma boa defesa, aos 35 minutos.
A segunda etapa começou e a esperada blitz do
Real Madrid em busca de pelo menos o empate
não ocorreu. Pior para o time espanhol, que viu o
adversário perder quatro grandes chances de ampliar nos primeiros 15 minutos. Com um minuto,
Havertz acertou o travessão. Aos 6, Thiago Silva
ganhou de Sergio Ramos. Dois minutos depois,
Mason Mount, livre, chutou por cima e, aos 13,
Courtois “cresceu” diante de Havertz e evitou o
segundo gol inglês.
O Real sentiu a dificuldade de enfrentar o
Chelsea em casa, onde o time sofreu apenas um
gol nos últimos dez jogos. A situação ficou ainda
pior com o aumento do rendimento de Kanté, um
motor no meio-campo londrino, principalmente
após a entrada de Pulisic Aos 30, Zidane apostou
ao tirar Casemiro e colocar Rodrygo, deixando Hazard em campo, apesar do belga estar visivelmente
fora de forma.
A aparente frieza de um time 13 vezes campeão,
em 16 finais, na verdade mostrou uma fraqueza
ofensiva muito grande do Real Madrid. O Chelsea
forçou ainda mais a marcação no final e Kanté
roubou mais uma bola e tocou para Pulisic cruzar
na medida para Mount fazer 2 a 0. A vaga estava
assegurada.

Goleiro Cassio comemora hoje o fato de ter viajado com o time para todos os países da
América do Sul

no começo de jogo o São
Paulo foi bem agressivo na
marcação e a gente não
estava conseguindo uma

estabilização que toda
equipe precisa numa mudança de sistema de jogo”,
analisou. A escalação, no

entanto, é uma incógnita.
Por causa da pandemia, os
jornalistas não acompanham os treinos da equipe

há mais de um ano.
CÁSSIO
A partida marcará mais
um feito do goleiro Cássio,
um dos atletas com mais
títulos da história corintiana. Ele vai atingir uma
marca curiosa, a de completar viagens por todos os
países da América do Sul.
Faltava apenas o Peru.
“Feliz, né? Que bom
que o Corinthians poder estar disputando esses campeonatos. São
os maiores. Libertadores
e Sul-Americana. Que
possa estar sempre viajando e voltando em vários
e vários países. Que a
gente consiga a vitória
para ter a classificação e
continuar viajando. Feliz!
Temos atingido marcas
legais. Agradeço por ser
lembrado, prefiro assim.
Tudo que construí foi
passo a passo. Feliz por
ser o primeiro jogador do
Corinthians a conquistar
essa marca”, disse o goleiro, que está no clube
desde 2012.

Campeonato Inglês vai ter dez mil torcedores
por jogo nas duas últimas rodadas
Londres (AE) - Com o
título praticamente definido para o Manchester
City, a Premier League,
que organiza o Campeonato Inglês, revelou, nesta
quarta-feira, que o público vai retornar aos jogos
nas duas últimas rodadas
da competição, seguindo
as restrições do governo
britânico no combate à
covid-19.
A intenção dos dirigentes britânicos é que até
dez mil torcedores possam
ir aos estádios a partir do

dia 17. O anúncio oficial
deverá ser feito uma semana antes. A Premier
League alterou as datas da
última rodada e levou os
jogos de 15 e 16 de maio
para dias 18 e 19 para
que todos os jogos possam
receber torcedores.
Após consultar os clubes, a liga decidiu que
apenas torcedores locais
poderão assistir aos jogos
por causa de questões de
logística. “Isso marcará
um passo fundamental
para termos os estádios

Com mudanças, Grêmio pega
lanterna Aragua em busca da
3ª vitória na Sul-Americana
Porto Alegre (AE) - O
Grêmio joga nesta quintafeira, às 19h15, pela Copa
Sul-Americana, com o
pensamento de conquistar a terceira vitória no
torneio, se manter com
100% de aproveitamento
e encaminhar a vaga às
oitavas de final. O adversário em Porto Alegre
será o modesto Aragua,
da Venezuela, que busca
seus primeiros pontos na
competição.
O Gr êmi o t em s ei s
pontos, fruto das vitórias
sobre La Equidad e Lanús,
ambas por 2 a 1, e lidera o
Grupo H. Como somente
uma equipe avança à próxima fase, o time gaúcho,
mesmo que esteja em vantagem e seja superior aos
seus adversários do grupo,
não pode vacilar. Pequeno
clube da Venezuela fundado em 2002, o Aragua é o
lanterna da chave, ainda
sem pontos.
Sob o comando de Tiago
Nunes, o Grêmio ganhou
as três partidas desde que
o treinador estreou. O
técnico, que já conquistou a Sul-Americana em
2018 pelo Athletico-PR,
deve promover mudanças
na escalação. A ideia é
fazer alguns testes entre
os titulares, observando
atletas que possam evoluir, e descansar jogadores
importantes de olho no
segundo jogo da semifinal

do Campeonato Gaúcho
contra o Caxias, domingo.
A tendência é de que
Rafinha seja poupado, Diogo Barbosa deve ser titular
pela primeira vez com o
treinador, Luiz Fernando
aparece como opção a
Léo Pereira, que pode
ser preservado, e Diego
Churín pode ganhar uma
oportunidade no comando
do ataque, setor em que
Diego Souza é titular absoluto.
Certo é que Matheus
Henrique está fora da
partida em Porto Alegre.
O meio-campista sofreu
uma entorse no tornozelo
direito na vitória sobre o
Caxias, no último domingo, na semifinal do Campeonato Gaúcho. Maicon
e Darlan disputam a vaga
no meio.
O zagueiro Rodrigues
cumpre mais um jogo de
suspensão pela expulsão
diante do La Equidad, há
duas semanas, e segue
fora. Pinares continua fora
de combate, em transição
após lesão muscular, e
Kannemann também é
mais um desfalque. O
defensor argentino se recupera de desconforto
no quadril e ainda não
voltou a treinar com os
companheiros. Entre os
relacionados, a novidade é
o retorno de Pedro Lucas,
uma alternativa a Jean
Pyerre.

lotados, incluindo para
os fãs visitantes, antes
do início da temporada
2021/22”, apontou a Premier League, em comunicado.
Após 34 jogos disputados, o Manchester City
soma 80 pontos, 13 à frente do Manchester United,
que ainda tem cinco jogos
pela frente na competição.
Independentemente do
que possa fazer o United
no restante do campeonato, o City poderá ser declarado campeão no sábado,

caso vença o Chelsea,
no Etihad Stadium, em
Manchester.
Na segunda-feira, a
Uefa anunciou a autorização de 9,5 mil torcedores
(25% da capacidade) na
final da Liga Europa, dia
26, no Estádio Gdansk,
na Polônia. A liberação foi
possível após aprovação do
governo polonês. Já a final
da Copa da Itália, dia 19,
entre Atalanta x Juventus,
vai poder ser vista por 4,7
mil fãs, em Reggio Emília,
norte do país.

Com Ingrid na final, Brasil faz
história na Copa do Mundo
de Saltos Ornamentais
Tóquio (AE) - O Brasil
encerrou nesta quartafeira a Copa do Mundo
de Saltos Ornamentais,
realizada em Tóquio, no
Japão, com uma campanha histórica. A seleção
brasileira obteve quatro
vagas garantidas para os
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e duas finais,
algo que nunca havia
acontecido na história
da modalidade no país.
O último grande feito
foi de Ingrid Oliveira.
A carioca, que já havia garantido uma vaga
para o Brasil nos Jogos
Olímpicos, terminou a
disputa da plataforma
em 10.º lugar, atingindo
uma final inédita para as
saltadoras de plataforma do Brasil. Na última
segunda, Kawan Pereira,
também na plataforma,
disputou uma final inédita para os Saltos Ornamentais.
“Estou muito feliz por
esse resultado inédito.
Não sabia que o Brasil
nunca tinha ido a uma
final de Copa do Mundo,
então é motivo de muito
orgulho. Foi muito bom
para saber como é estar
em uma final, como será
nos Jogos Olímpicos,
como devo me comportar

na prova. Estava bem
tranquila e relaxada
para competir e isso foi
muito bom”, disse Ingrid.
Ao todo, quatro brasileiros garantiram o
país nos Jogos Olímpicos
de Tóquio-2020: Luana
Lira, no trampolim de 3
metros, e Ingrid Oliveira,
Kawan Pereira e Isaac
Souza, na plataforma,
foram os grandes destaques. Giovanna Pedroso,
que terminou a disputa
da plataforma em 20.º
lugar, ainda tem chances
de ir à Olimpíada. A definição será em junho a
partir de um comunicado
da Federação Internacional de Natação (Fina, na
sigla em francês).
“Voltamos para casa
com quatro vagas e duas
finais na Copa do Mundo.
Sinal que o trabalho está
no caminho certo. Agora
é seguir firme rumo aos
Jogos Olímpicos”, falou
Ricardo Moreira, diretor
de Saltos Ornamentais
da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e chefe de
equipe em Tóquio.
A seleção retorna ao
Brasil nesta quinta-feira
e dará início ao planejamento para os Jogos
Olímpicos de Tóquio.
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CHEVRoLEt
FORD
ECOSPORT SE
1.5 FLEX 18/ 19

Branca.
automática,
flex.14.000km. R$ 70.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

FORD KÁ 19/19
Branca. 14.000km Fones:
(44) 3622-3292 / 99976-0563.

ImPoRtaDos
IMPORTADOS
HONDA CITY
SEDAN 12/13
Prata, automático, 120.000km,
2º dono R$ 42.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

VoLKsWaGEN
VOLKSWAGEN
AMAROK
TRENDILINE
18/18
Branco, 27.000Km. único
dono. R$ 145.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

GOL 1.6 14/15
Prata, completo, 04 portas.
R$ 33.000,00. Fones: (44)

3 622-3292 / 99976-0563.

SPACEFOX 1.6
11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
motos
TITAN 1996
Azul, 2º dono, R$ 5.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

AVISOS E
aVIsos E EDItaIs
EDITAIS
COMUNICADO
A Empresa, M.F.C
SUPERMERCADOS LTDA,
CNPJ 03.684.328/0001-62.
Solicita o comparecimento
do Sr. DIEGO ALEXANDRE
DE BRITES , na sede da
Empresa Av. BRASIL 2045,
no prazo de 72 horas a
contar do recebimento
deste
comunicado,
para tratar assunto do
seu interesse. Era o que
tinha a comunicar.

CASAS
Casas

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída de
169,18m², contendo 02
suítes, 01 quarto, banheiro
social, sala, copa, cozinha
planejada, despensa,
edícula (Área Gourmet)
com churrasqueira com
quarto e banheiro, Além
disso, possui garagem
para 2 carros e terreno
com área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná em
Umuarama-Pr. Valor R$
520.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de área
total do terreno sendo (
15.50x13.48), o imóvel
possui área construída
de 195m², composto por

2 suítes, 1 quarto, sala,
copa, cozinha planejada,
espaço gourmet, banheiro
social, lavanderia, despensa
e garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de 300
litros, duas caixas d’águas
totalizando 1500 litros, um
reservatório de água da
chuva de 6.000 litros, e
água quente em todos os
banheiros. Localizada na Rua
Francisco Rodrigues Junior,
2426, Jardim Alphaville,
próximo ao Lago Aratimbó
de Umuarama-PR. Valor
R$ 750.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chalé à venda, localizado na
região central de Umuarama!
Contendo 515,00² de área
total, sendo 117,09m² de
área construída, composto
por uma recepção, 02 salas
e 01 banheiro, além disso,
nos fundos possui uma casa
composta por 01 banheiro,
02 salas e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio de
Janeiro, n°5260, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

CARROS

ANO

COR

Cruze sport6 lt

12/13

branco

completo, aut, couro

r$ 54.900,00

Cruze 1.4 SPOR6 lt

17/18

prAtA

completo, aut, couro

r$ 84.900,00

Equinox lt

17/18

branco

completo, aut, couro

r$ 119.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT

19/19

PRETO

COMPLETO, aut, couro

R$ 68.900,00

branco

completo, aut

r$ 134.900,00

TORO volcano 4x4 diesel 18/19

OPCIONAIS

B1

vALOR

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Sobrado à venda, contendo
280m² de área total do
terreno, sendo 281.51m²
de área construída,
possuindo 1 suíte máster
com Hidromassagem, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de
serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e 2
vagas de garagem. Localizada
na Rua Mato Grosso, Zona
II, Umuarama-PR. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

Compramos seu semi novo

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Excelente Sobrado à venda,
localizado no Residencial
Euro Park. Modernidade
define esse lugar! Esse é
um sobrado de 472,90m² de
área construída, possuindo
acabamentos únicos e com
excelente bom gosto. O
pavimento superior contém
184,54m², é composto por
01 suíte presidencial,
02 suítes máster, Sala
e Varanda. Além disso,
o piso inferior contém
257,11m² e possui sala
de estar, sala de jantar,
cozinha, escritório, espaço
gourmet, área de serviço,
lavabo, piscina de 31.25m²,
elevador e vagas de garagem
para 3 carros. Localizado
na Rua José Inácio da
Paixão, Residencial Euro
Park, Umuarama-PR. Valor
R$ 2.800.000,00. Gostaria
de visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

TERRENOS

tERRENos
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Vende-se terrenos comerciais
sendo 2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em frente
a nova rodoviária, ótima
localização para comércios
de todos os segmentos.
Investimento com retorno
certo. Valor R$ 750.000,00
cada. Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

PONTOS
COM
PoNtos
ERCIAIS
ComERCIaIs
VENDO GRÁFICA
COMPLETA

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

01 heidelberg sork-z bicolor
65x48 adaptada álcolor, 01
multilith 1250 bandeja, 01
Catu 510 com sistema de
numeração, 01 guilhotina
Catu s80 com 2 facas, 01
Catu 380 , 01 gravadora
chapa skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas

computador impressora
e insumos. Fones: (44) 9
9766-0455 Mauro whats
ou 9 8427-72323

VENDO
SALÃO DE
CABELEREIRO
Localizado Próx a Rodoviária.
Fones: (44) 9 8452-7754
/ 9 9722-4777

LotEs
LOTES
RURAIS
RURaIs
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto, a 2.500 metros
do Distrito de Serra
dos Dourados e 1.300
metros do asfalto. Valor

R$ 750.000,00. Gostaria
de visitar esta chácara?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada Jurupoca,
próximas à chácara do
Celeiro, saída para Serra
dos Dourados! Todas as
chácaras são cercadas,
possui água instalada,
escritura individual, contendo
ótima topografia! São 14
chácaras no total a partir
de 2,000ha. Valor a partir
de R$450.000,00! Fale com
um de nossos corretores
para mais informações!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

Fone: (44) 3621-0350
SAC: 0800 724 4400

Compre pelo site: viacaoumuarama.com.br , App: GABRASIL, Agências
credenciadas ou pelos sites parceiros.
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Publicações legais
REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE TERRA ROXA-PR
MARCELO ANTÔNIO CAVALLI
OFICIAL DE REGISTRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Terra Roxa/PR, nos termos do art. 26 da Lei nº
9.514/97, INTIMA JAQUELINE NUNES DA SILVA (CPF 063.631.629-71) e JAIR DA SILVA (CPF
624.910.409-72), a comparecer na Serventia, na Rua Engenheiro Azauri Guedes Pereira, 595, Sala
A, Centro, entre 8:30 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis de segunda a sexta-feira, e
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar deste Edital, para PAGAMENTO (purgação
da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, no
valor de R$1.960,81 (um mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), posicionado
em 27/01/2021, e as despesas de intimação e emolumentos, referente ao contrato de financiamento
com alienação fiduciária 855551714435-5, firmado com o Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
registrado na matrícula nº , desta Serventia, tendo como garantia o imóvel situado na R GOIAS, nº
1213, CASA, R DOS APOSTOLOS, TERRA ROXA/PR, CEP 85990000, sob pena de vencimento
antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor e imediata
execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. O referido é verdade. Dou Fé. Terra
Roxa/PR, 03 de maio de 2021. Marcelo Antônio Cavalli, Oficial de Registro.

MARCELO ANTONIO
CAVALLI:73196010104

Assinado de forma digital por MARCELO ANTONIO
CAVALLI:73196010104
Dados: 2021.05.03 17:00:27 -03'00'

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Mariluz (CNPJ: 76.404.136/0001-29) torna público que irá requerer do IAT, a Renovação da
Licença de Operação para a atividade de Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos instalada Lote A-1, Estrada
para o Distrito de São Luis, s/n, zona Rural de Mariluz – PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ELEIÇÕES
DO HARMONIA CLUBE DE CAMPO
A COMISSÃO ELEITORAL do HARMONIA CLUBE DE CAMPO devidamente constituída, na forma que prevê o
Estatuto, no uso das atribuições que lhe são conferidas, de acordo com o estatuto do clube, em seu artigo 81,
CONVOCA todos(as) associados(as), proprietários de títulos patrimoniais, quites com a tesouraria, que estão abertas
até o dia 15/05/2021, as inscrições para chapas que desejam concorrer às eleições do clube, na forma a seguir:
A) ELEIÇÃO direta e secreta da nova DIRETORIA, Presidente e VicePresidente para o biênio 2021/2023;
B ) ELEIÇÃO direta e secreta do novo CONSELHO DELIBERATIVO para o biênio 2021/2023;
C) ELEIÇÃO direta e secreta do novo CONSELHO FISCAL para o biênio 2021/2023.
LOCAL: Sede Social do HARMONIA CLUBE DE CAMPO
DATA DA ELEIÇÃO: 13 de junho de 2021.
Umuarama, 03 de Maio de 2021
Daniel Fernando Lazari
Presidente de Comissão Eleitoral

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR
CNPJ 95.640.736/0001-30
CEP 87528-000
Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320
e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br
www.altoparaiso.pr.gov.br

NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os Partidos
Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto ao
recebimento dos seguintes recursos financeiros:

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA

DATA

VALORES

UNIÃO - Outros Royalties e Compensação - FEP
TOTAL REPASSE

28/04/2021

504,90
504,90

Agente Comunitário de Saúde - ACS
TOTAL REPASSE

05/05/2021

10.850,00
10.850,00

Incentivo Financeiro do Aps - Capacitação Ponderada
TOTAL REPASSE

04/05/2021

19.955,80
19.955,80

Teto Financeiro - MAC
TOTAL REPASSE

04/05/2021

13.168,55
13.168,55

Agentes Combate Endemias - Ass. Fin. Complem.
TOTAL REPASSE

04/05/2021

3.100,00
3.100,00

Ações da Vigilância Sanitária
TOTAL REPASSE

05/05/2021

3.000,00
3.000,00

SUS - Ass. Farmc. - Organ. Serviços
TOTAL REPASSE

05/05/2021

6.000,00
6.000,00

Bloco Gestão Prog. Bolsa Família e Cad. Único
TOTAL REPASSE

05/05/2021

1.430,00
1.430,00

Alto Paraíso, 05 de maio de 2021.

DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021
HOMOLOGAÇÃO EM 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CASIMIRO LTDA
CNPJ: 21.488.537/0001-12
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E
SIMILARES, CONFORME ANEXO I, PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO. OS MATERIAIS SOLICITADOS ESTÃO DESCRITOS NOS LOTES I AO VIII.
VALOR: R$ 409.537,00 (quatrocentos e nove mil quinhentos e trinta e sete reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021
O Município de Alto Piquiri do Paraná torna público o edital tipo menor preço por lote. Recurso através da Secretaria
Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de dois veículos 0km conforme Termo de Referência ANEXO I do edital para
atender a Secretaria Municipal de Saúde. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14h00min. do dia 06/05/2021 às
07h50min. do dia 18/05/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 07h51min. às 07:59 horas do dia 18/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h00min. do dia 18/05/2021. Local de disputa Bolsa de Licitações
e Leilões (www.bll.org.br). Edital pelo site www.altopiquiri.pr.gov.br Informações pelo Telefone 044 3656-8000 (ramal
212).
Alto Piquiri, 05 de maio de 2021.
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 113/2020, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 044/2020, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA AUTO
POSTO A & D LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com
sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 2394, centro, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820000, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da
cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado
na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro, Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante
denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa AUTO POSTO A & D LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n.º 11.164.817/0001-11, Inscrição Estadual n.º 904.99734-00, devidamente instalada
e em pleno funcionamento à AV. Comendador Gentil Geraldi, n.º 2941, centro, Telefone: (44) 3675-1335, e.mail:
cidadeautoposto@hotmail.com, Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, neste momento, representada
pelo Sr. ANTONIO BRUNO DI RICO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG n.º
1.784.158-0 SSP/PR, inscrito pelo CPF n.º 331.323.999-49, residente e domiciliado na Rua Luiz Antônio de Moraes,
1382, centro, Município de Cidade Gaúcha – PR, doravante denominada CONTRATADA.
Considerando a necessidade da aquisição contínua e fracionada de combustíveis (Diesel S500 e Diesel S10),
conforme demanda, para abastecimento da frota de veículos deste Município.
Considerando o requerimento da Contratada, em manter o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em
decorrência do aumento de preço dos combustíveis, autorizado pelo Governo Federal.
Considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da
contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade ao objeto licitado.
Considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e § 2º, art. 58 da Lei n.º 8.666/93.
Resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE FORNECIMENTO, celebrando o presente conforme
as cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 3 (terceira) do contrato original,
aumentando os valores as seguintes proporções vigorantes:
ITEM
DESCRIÇÃO UND.
VLR. UNIT. ACORDADO
VLR. UNIT. AJUSTADO
001
ÓLEO DIESEL S-500 COMUM Ltr
4,04
4,34
002
Óleo Diesel S10
Ltr
4,06
4,37
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 18
de Setembro de 2020.
2.2 E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que
produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 05 de Maio de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
ANTONIO BRUNO DI RICO
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS, REF. AO PROCESSO DE DISPENSA POR LIMITE
N.º 008/2021, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA JOSÉ
AUGUSTO FEROLDI LEITÃO.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA – ESTADO DO PARANÁ, com sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira,
2394, centro, Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.820-000, inscrito no CNPJ sob n.º 75.377.200/000167, neste ato, devidamente representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções,
Sr. HENRIQUE DOMINGUES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.362.854-4 SSP/
PR, inscrito no CPF n.º 529.710.829-20, residente e domiciliado na Av. Comendador Gentil Geraldi, 2887, centro,
Município de Cidade Gaúcha - PR, CEP: 87.820-000, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a
Empresa JOSÉ AUGUSTO FEROLDI LEITÃO, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada pelo CNPJ sob n.º
22.739.951/0001-10, devidamente instalada e em pleno funcionamento a Rua Milton Heinz, n.º 1781, Cel: (44) 999243424, e-mail: joseaugusto101@hotmail.com, no Município de Cidade Gaúcha – PR, CEP: 87.872-000; neste momento
representado pelo Sr. JOSÉ AUGUSTO FEROLDI LEITÃO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil sob o n.º 145929/DCREA/PR, portadora da cédula de identidade civil RG n.° 10.264.263-53 SSP/PR e inscrito pelo CPF n.° 045.550.00960, residente e domiciliada no Município de Cidade Gaúcha – PR, doravante denominada CONTRATADA.
Considerando a necessidade da execução de serviços para elaboração de um laudo técnico no Hospital Municipal
de Cidade Gaúcha - PR, considerando a vantajosidade à Administração Publica e observando a viabilidade técnica
e econômica da contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade e principalmente a continuidade
ao objeto licitado, considerando o fundamento no art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei n.º 8.666/93,
resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE SERVIÇOS, celebrando o presente instrumento
conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula terceira do contrato original n.º 057/2021,
vindo acrescer o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 20 de
Abril de 2021.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que
produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 05 de Maio de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal
Contratante
JOSÉ AUGUSTO FEROLDI LEITÃO
Representante Legal
Contratado
Testemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO
DISTRITO DE ERCILÂNDIA, MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: MDR – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL e Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 24/05/2021.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$1.072.536,53 (um milhão setenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e
cinquenta e três centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 05 de maio de 2021.
Luciano Gimenes
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002
Ao Contrato Administrativo Nº 096/2020, firmado em 08 de junho de 2020.
PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL e ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, PARA ATENDER AO CONVÊNIO 0650/2017 DA FUNASA.
Motivo: prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato.
Data da assinatura deste Termo: 05/05/2021.
Fundamentação Legal: conforme a cláusula vigésima segunda do Contrato Administrativo n.º 096/2020.
Alex Antonio Cavalcante
Prefeito Municipal
ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Pamela Regina Bauermann
Departamento de Licitações e Contratos
05/05/2021
Brasilândia do Sul-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL

Estado do Paraná
DECISAO ADMINISTRATIVA
PROCESSO: 20/2021
Tomada de Preços: 02/2021
DATA: 05/05/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a Execução da Obra de Rede de Energia Elétrica em Loteamento Parque
Industrial de Cafezal do Sul.
Acato a impugnação apesentada pela empresa ELETRO BRAZ ELÉTRICAS EIRELI, retificando o edital na parte impugnada.
Edital será corrigido e republicado, com novo prazo de abertura.
Essa é a decisão.
Encaminha-se.
Publique-se.
Mario Junio Kazuo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA N° 094/2021, DE 05 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM e dá outras providências.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 907/2020, de 18 de março de 2020,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 02 (duas) diárias, em consonância com a Lei Municipal 907/2020, de 11 de janeiro de 2020, a
Servidora Municipal ELZA MIGUEL DA SILVA, inscrita na CI/RG sob n.º 5.443.072-8 SSP/PR e CPF n.º 600.366.80915, ocupante do Cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, para uma viagem a cidade de Curitiba-PR, com saída no dia
11 de maio de 2021 e retorno no dia 13 de maio de 2021, para realizar acompanhamento de paciente do município.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS 05 DE MAIO DE 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal de Cafezal do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
EDITAL Nº 006/2021
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020,
REALIZADO PELO EDITAL Nº 014/2020.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais disposições
legais aplicáveis RESOLVE: PRORROGAR O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
nº 001/2020 do Edital 014/2020, conforme homologação do resultado final do Edital nº 028/2020, publicado no Jornal
Umuarama Ilustrado do dia 06/05/2020, para todos os cargos citado no Edital nº 014/2020, com prazo de validade de
01 (hum) ano, passando a vigorar em 08/05/2021 à 08/05/2022.
Este Edital entrará em vigor a partir de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

leis@ilustrado.com.br

República Federativa do Brasil
Estado do Paraná
Município e Comarca de Iporã/PR

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 004/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441094874, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 01/12/2015, registrado sob nº 04, na matrícula
20.470, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: NATIELE DOS SANTOS FONSECA, brasileira, inscrita no CPF sob nº
110.839.129-09, referente ao imóvel situado na R Carlos Pereira Da Silva, nº 184,
LT02-A QD06, Centro, no município de Francisco Alves, Estado do Paraná, para
fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos e
não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo correio com
aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não sabido, e para
que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na forma legal o
presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e arquivados neste
cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados, a
pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 4.739,14, correspondente as
prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente convencionados e demais
encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo citado, sob pena de
consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário. Fica o intimado a vir
a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas. Horário de
funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às 17:00h. Eu,
Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.
de forma digital por
ENEIAS DOS SANTOS Assinado
ENEIAS DOS SANTOS
COELHO:027106269 COELHO:02710626900
Dados: 2021.05.04 17:29:53
00 _______________________
-03'00'

Enéias dos Santos Coelho
Oficial Registrador

Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã/PR
criipora@hotmail.com - (44) 3652-2810
R. Katsuo Nakata, 1312, Centro - Iporã/PR - CEP 87.560-000

República Federativa do Brasil
Estado do Paraná
Município e Comarca de Iporã/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 084/2021
Ementa: Abre crédito suplementar por superávit financeiro por fonte de recurso, embasado no disposto no artigo 5º da
Lei Municipal 2379/2020 e artigo 18 da Lei Municipal 2364/2020 e da Outras Providências.
HENRIQUE DOMINGUES, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º Fica nos termos do disposto no artigo 5º da Lei Municipal 2379/2020 e artigo 18 da Lei Municipal 2364/2020
aberto no corrente exercício financeiro, crédito suplementar por superávit financeiro, por fonte de recursos, apurado
em 31/12/2020, no montante de R$ 362.067,71 (trezentos e sessenta e dois mil, sessenta e sete reais e setenta e um
centavos), com a seguinte ordem classificatória:
05 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05.01
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Ft
Fc 0824412162016
Concessão de benefícios eventuais
1021 2945 3.3.90.32
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
7.954,66
05.02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ft
Fc 0824412202020
Manutenção do IGD bolsa família
940 720
3.3.90.30
Material de consumo
338,30
940 738
3.3.90.39
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 7.412,10
940 751
4.4.90.52
Equipamento e material permanente
3.526,29
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01
DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ft
Fc 1012212312031
Administração geral da saúde
494 2944 3.3.90.30
Material de consumo
80.000,00
494 2946 3.3.90.39
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 138.461,82
06.02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ft
Fc 1030112342034
Atividades de saúde com atenção básica
495 1146 3.3.90.30
Material de consumo
4.968,78
495 1178 3.3.90.39
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 10.000,00
Ft
Fc 1030212422042
Manutenção do hospital municipal
498 2941 3.3.90.30
Material de consumo
85.405,76
498 2942 3.3.90.39
Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 20.000,00
498 2943 4.4.90.52
Equipamento e material permanente
4.000,00
Art. 2º Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o superávit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício de 2020 de acordo com o inciso I, § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64,
no valor elencado no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º O presente crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação, não contará no limite
estabelecido para tais créditos adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 18, § 2º da Lei Municipal
2364/2020 e artigo 5º, § 2º da Lei Municipal 2379/2020.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 4 de maio de 2021.
HENRIQUE DOMINGUES
Prefeito Municipal

Serviço de Registro de Imóveis
Enéias dos Santos Coelho - Oficial de Registro
Katia Ferreira Scalco Coelho - Escrevente Substituta
Luciane Cristina Peressin de Paula Leite - Escrevente Substituta

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 005/2021
Pelo presente Edital, o Serviço de Registro de Imóveis de Iporã – Pr., localizado na
Rua Katsuo Nakata nº 1.312, Bairro: Centro, nos termos do Artigo 26 § 1º da Lei nº
9.514/97, ação promovida pela Caixa Econômica Federal, bem como pela credora
do contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441724625, garantido por
Alienação Fiduciária, firmado em 08/12/2017, registrado sob nº 04, na matrícula
18.714, deste Cartório, com saldo devedor de responsabilidade de V. Sª., venho
notificar: BEATRIZ SILVA BONFIM, brasileira, inscrita no CPF sob nº
032.621.405-46, referente ao imóvel situado na R Projetada A, nº 1091, LT06
QD01, Jardim Primavera, no município de Cafezal do sul, Estado do Paraná,
para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos
vencidos e não pagos, onde já tivemos tentativas pessoalmente, e enviando pelo
correio com aviso de recebimento. Por estar o executado em lugar incerto e não
sabido, e para que chegue ao conhecimento do interessado, foi tirado nesta data na
forma legal o presente edital, cujo seu teor e cópia encontram-se afixados e
arquivados neste cartório, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados,
intimados, a pagar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 12.082,94,
correspondente as prestações vencidas, acrescidas dos juros eventualmente
convencionados e demais encargos, exatamente como consta no § 1º do artigo
citado, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do fiduciário.
Fica o intimado a vir a este cartório para quitar o débito e manifestar suas recusas.
Horário de funcionamento: das 08:30 às 11:00 h, retorno do almoço das 13:00h às
17:00h. Eu, Enéias dos Santos Coelho, Oficial Registrador, o subscrevo e assino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL

Estado do Paraná
DECISAO ADMINISTRATIVA
PROCESSO: 21/2021
PREGAO: 08/2021
DATA: 05/05/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças para parte elétrica e Serviços de Auto Elétrica
Automotiva, para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em veículos de qualquer natureza, (carros,
caminhões, ônibus, micro-onibus, pá-carregadeira, trator, patrola, e etc), do Município de Cafezal do Sul.
Foi encontrado algumas irregularidades no edital.
Edital será corrigido e republicado, com novo prazo de abertura.
Essa é a decisão.
Encaminha-se.
Publique-se.
Cafezal do Sul, 05 de Maio de 2021
Mario Junio Kazuo da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EXIGÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 28/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 61/2021
O Município de Alto Piquiri/PR, sendo representado neste ato pelo Prefeito Municipal, torna público a todos os
interessados, a alteração do edital de licitação nº 28/2021 cujo objeto é: Contratação de empresa para fornecimento
de óleo lubrificante, filtros e mão de obra para atender a frota de veículos do município, conforme ANEXO I. A
alteração ocorreu no item 9.5 do edital onde retirou-se as exigências do “Alvará de Licença Sanitária e Autorização
de funcionamento expedida pela Vigilância Sanitária para armazenar, distribuir e transportar”, tendo em vista que a
secretaria responsável exigirá que o fornecimento dos produtos com a devida prestação de serviços deveram ser
realizados no Pátio Municipal, com base no § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993.
Ficando inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições e seus Anexos. Esta errata integra o edital
respectivo para todos os efeitos legais, sendo publicado no site oficial, Diário Oficial do Estado do Paraná, bem como
no Mural Público deste município.
Alto Piquiri, 05 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Umuarama Ilustrado

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 95 /2021
REF. CONTRATO Nº 100/2020
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
16.712.483/0001-97 - S F VIEIRA- INDUSTRIA DE MOVEIS - Comercial: AV PERNAMBUCO, 827, CEP 87209162,
Cianorte - PR, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) Sr. SAMUEL FERREIRA
VIEIRA – CPF: 008.262.669-32, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato,
mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Solicito a confecção de ferro de uma escultura em chapa
de aço carbono 2.5 mm, com solda mig e tig, moldada em tamanho real do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima,
com aproximadamente de 1,70 de altura. Onde a mesma será fixada na praça Vanderlei Cordeiro de Lima. Segue
orçamentos em anexos. , da(o)Dispensa Por Justificativa 15 /2020, que passa a fazer parte integrante deste Contrato,
nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Dispensa por Justificativa 15 /2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a
mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 100/2020, a contar do dia 07 de Maio de 2021 com vencimento em 07 de Julho de 2021, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2021001112.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Dispensa
por Justificativa 15/2020 , que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 100/2020.
Cruzeiro do Oeste, 03 de Maio de 2021.
S F VIEIRA- INDUSTRIA DE MOVEIS
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Ref. Contrato nº 252 /2020
Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, com sede na Rua João Ormindo de Resende,
686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES,
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59,
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado Contratante, e do outro lado a Empresa contratada,
33.054.804/0002-03- PREMIUM PNEUS EIRELI - Rua Para , 34, JD Apucarana, CEP 86804-250, Apucarana - PR ,
neste ato representado pelo(a) Sr.(ª) Felipe Mendes Gonçalves, CPF: 085.827.059-56, tem entre si justo e acertado
na melhor forma de direito, o presente.
Decide:
Resolvem rescindir amigavelmente e sem prejuízo a nenhuma das partes a contar ao dia 04 de Maio de 2021 o
Contrato nº 252/2020 , que tem por objeto a Aquisição de Pneus para uso dos veículos da Secretaria de Saúde . Órgão
solicitante, Secretaria de Saúde . Pregão 77/2020.
Cruzeiro do Oeste/PR, 04 de Maio de 2021.
PREMIUM PNEUS EIRELI
Contratado (a)
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº129/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito
publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ
sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº.
795.588.109-59.
CONTRATADO: SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP
SEDE: Maringá - PR
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº
17/2021, na forma da Lei 8.666/93 e pela Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como pelas demais disposições
pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Este instrumento tem por objeto a Aquisição de KIT de gêneros alimentícios para atender todos os alunos das
Unidades de Ensino da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste/PR durante o período de suspensão das aulas
devido à pandemia com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Previsão para atendimento
por 12 meses.
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 92.596,05 (Noventa e Dois Mil Quinhentos e Noventa
e Seis Reais e Cinco Centavos).
Data da assinatura do contrato: 06/05/2021
Vigência do contrato: 06/05/2022
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 95/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito
publico interno, com sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ
sob nº 76.381.854/0001-27, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra. MARIA HELENA BERTOCO
RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº.
795.588.109-59.
CONTRATADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
SEDE: Canoas - RS
O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº
15/2021, na forma da Lei 8.666/93 e pela Lei Federal nº. 10.520/2002, bem como pelas demais disposições
pertinentes a mesma, subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Este instrumento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS P-13 E AQUISIÇÃO DE CASCO (VAZIO)
PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 63.120,00 (Sessenta e Três Mil e Cento e Vinte
Reais).
Data da assinatura do contrato: 09/04/2021
Vigência do contrato: 09/04/2022
Foro: Comarca de Cruzeiro do Oeste - Estado do Paraná.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2021
Processo Administrativo nº 054/2021
Pregão Eletrônico nº 032/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
CNPJ: 77.853.083/0001-96
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, ESTA CONTRATAÇÃO
SERÁ EFETUADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 2.131,00 (Dois Mil Cento e Trinta e Um Reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2021
Processo Administrativo nº 054/2021
Pregão Eletrônico nº 032/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: EGLAIR FERNANDA DO PRADO 02469803977
CNPJ: 41.446.136/0001-07
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, ESTA CONTRATAÇÃO
SERÁ EFETUADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2021
Processo Administrativo nº 054/2021
Pregão Eletrônico nº 032/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: F. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELLI
CNPJ: 39.935.346/0001-17
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, ESTA CONTRATAÇÃO
SERÁ EFETUADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 10.617,34 (dez mil seiscentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

DECRETO N° 91
De 04 de maio de 2021.
SÚMULA: “Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento da Taxa de Renovação de Alvará de Licença e
Funcionamento – referente ao exercício de 2021”
O Prefeito Municipal de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
no artigo 295 e seguintes da Lei Complementar n°. 001/2002, de 20 de dezembro de 2002 (Código Tributário do
Município);
Considerando que, embora o Decreto Municipal nº 32, de 26 de fevereiro de 2021,tenha prorrogado o prazo para
pagamento da Taxa de Renovação de Alvará de Licença e Funcionamento para 30/04/2021, a partir da publicação
do Decreto Municipal nº 37, de 26 de fevereiro de 2021, foram impostas diversas restrições ao funcionamento dos
serviços e atividades não essenciais no território Municipal em decorrência da pandemia causada pela COVID-19,
restrições estas que, em parte, permanecerão vigentes ao menos até 15/04/2021;
D E C R E T A:
Art. 1º- Fica prorrogado,até 31 de maio de 2021, o prazo para pagamento da Taxa de Renovação de Alvará de Licença
e Funcionamento referente ao exercício de 2021.
Art. 2º -Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (04/05/2021).
OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL

Estado do Paraná
DECRETO Nº 076/2021, DE 30 DE ABRIL DE 2021
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 921/2020, de 15/12/2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2021, um CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para atendimento das seguintes dotações
orçamentárias:
Suplementação
08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.002 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
08.002.08.244.1501.2.064 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO CRAS
265 3.1.90.11.00.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL................ 40.000,00
Total Suplementação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 40.000,00
Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos da redução parcial das
classificações orçamentarias seguintes:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.001.04.122.1100.2.00 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 3.3.90.39.00.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA............. 40.000,00
Total Redução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 40.000,00
Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal e anexos
da LDO e PPA vigentes.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 30 dias do mês de abril de 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, qUintA-feiRA, 6 de maio de 2021

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
DECRETO Nº. 056 /2021
Cria, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a Câmara
Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições constitucionais tendo em vista o disposto na Lei nº 1.130 de 01 de
outubro de 2014, DECRETA:
Art.1° Fica criada a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional - CAISAN do Município de Maria Helena Estado do Paraná, no âmbito
do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional–SISAN, com a finalidade
de promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da
administração pública municipais afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional,
com as seguintes competências:
·I – Elaborar, a partir das diretrizes emanadas pelo Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA), a Política e o Plano Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de recursos, bem
como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua
implementação;
·II – Coordenar a execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional, mediante interlocução permanente com o Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional e com os órgãos executores de ações e programas
de SAN;
·III – Apresentar relatórios e informações ao Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional, necessários ao acompanhamento e monitoramento do Plano
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
·IV – Monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional;
·V – Participar do fórum bipartite, bem com do fórum tripartite, para interlocução e
pactuação com a Câmara Estadual Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional
e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, sobre o Pacto
de Gestão do DHAA (PGDHAA) e mecanismos de implementação dos planos de
Segurança Alimentar e Nutricional;
·VI – Solicitar informações de quaisquer órgãos da administração direta ou indireta do
Poder Executivo Municipal para o bom desempenho de suas atribuições.
·VII – assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das
recomendações do CONSEA Municipal pelos órgãos de governo que compõem a
CAISAN Municipal apresentando relatórios periódicos;
·VIII - elaborar e aprovar o seu regimento interno em consonância com a Lei nº 11.346
de 15 de setembro de 2006 e os Decretos nº 6272 e nº 6273, ambos de novembro de
2001 e o Decreto nº 7272 de 25 de agosto de 2010.
Art.2° A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será implementada
por meio do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser construído
intersetorialmente pela Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar
e Nutricional, com base nas prioridades estabelecidas pelo Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir das deliberações das Conferências
Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 1° - o Plano Municipal de SAN deverá:
·I – Conter análise da situação nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
·II – Ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;
·III – Dispor sobre os temas previstos no parágrafo único do Art. 22 do Decreto
nº 7.272/2010, entre outros temas apontados pelo CONSEA e pela Conferência
Municipal de SAN;
·IV – Explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades afetas à Segurança
Alimentar e Nutricional;
·V – Incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das
demandas das populações, com atenção para as especificidades dos diversos
grupos populacionais em situação de vulnerabilidade e de Insegurança Alimentar
e Nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a
equidade de gênero;
·VI – Definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação.
·VII – Ser revisado a cada dois anos, com base nas orientações da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, nas propostas do CONSEA e
no monitoramento da sua execução.
Art. 3° A programação e a execução orçamentária e financeira dos programas e ações
que integram a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é de
responsabilidade dos órgãos e entidades competentes conforme a natureza temática
a que se referem, observadas as respectivas competências exclusivas e as demais
disposições da legislação aplicável.
Art. 4° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional será integrada
pelas Seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e
Meio-Ambiente, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Saúde. Será presidida pela Secretária
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio ambiente.
Art. 5° A Secretaria-Executiva da câmara ou instância governamental de gestão
intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional deve ser exercida pelo órgão
governamental que a presidente, sendo seu Secretário-Executivo indicado pelo titular
da pasta, e designado por ato do chefe do executivo.
Art.6° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional poderá instituir
comitês técnicos com a atribuição de proceder à prévia análise de ações específicas.
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, principalmente referentes ao Decreto n°. 015 /2017.
Maria Helena, 05 de maio de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2021
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – PR, CONFORME
EDITAL Nº 001/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Edital
nº 01/2021 do Processo Seletivo Simplificado - PSS, datado de 12 de março de
2021, realizado em 11 de abril de 2021, e considerando a Ata de Classificação que
homologou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado – PSS, publicado em
27 de Abril de 2021 no Jornal Umuarama Ilustrado.
CONVOCA o candidato(a) abaixo relacionado(a), aprovado(a) no Processo Seletivo
Simplificado - PSS n° 01/2021, homologado o resultado final dos aprovados no
referido Processo Seletivo Simplificado, através do Decreto nº. 192/2021 do dia
26/04/2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 27/04/2021, observadas
as condições previstas no Edital nº. 01/2021.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inscrição
CANDIDATO CPF
Classificação
4472
MARCELA BARBOSA DOS SANTOS
084.410.019-60 1°
Os candidatos (a) aprovados (a) e convocados (a) deverão apresentar os seguintes
documentos para admissão e contratação:
- carteira de Identidade (R.G.) e fotocópia;
- certificado de reservista e fotocópia, quando couber;
- título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação nas últimas
eleições ou a justificativa da ausência;
- C.P.F. e fotocópia;
- cadastro do PIS/PASEP fotocópia;
- comprovante de escolaridade exigida, e registro no Conselho da Classe quando
couber;
- certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;
- certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber;
- duas fotos 3X4 recente, tirada de frente;
- atestado de sanidade física e mental;
- CTPS (carteira de trabalho) e fotocópia;
- declaração, com firma reconhecida, de não ter sofrido o exercício de função pública,
penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;
- comprovante de residência;
- declaração de não ter sido demitido ou exonerado a bem do serviço público nos
últimos 05(cinco) anos;
- declaração com firma reconhecida de inexistência de acúmulo ilegal de cargos ou
de aposentadoria;
- atestado de antecedentes civis e criminais, fornecimento pelo Cartório do
Distribuidor do Fórum.
- Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à
aprovação em exame médico a ser realizado pelo órgão indicado pelo Executivo
Municipal.
- O candidato que não comparecer no prazo estipulado, será excluído da lista de
aprovados, conforme Edital 01/2021.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
CRUZEIRO DO OESTE, 05 DE Maio DE 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- Prefeita Municipal-

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 249/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: perde direito à vaga para o cargo de provimento efetivo a candidata ao cargo
de Professor – pessoa com deficiência, por não comparecimento para posse nos
termos do Decreto nº 177/2021, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e com fundamento nos dispositivos das Leis
Municipais nºs 1.246 e 1.247 de 03.12.2004, e,
Considerando o memorando online sob o nº 3.018/2019 e o descumprimento do artigo
2º do Decreto nº 153/2021 de 25.02.2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios
do Paraná no dia 26.02.2021 - edição nº 2210 e no Jornal Umuarama Ilustrado –
edição nº 12090 de 26.02.2021 – página B 6 – caderno de publicações legais,
DECRETA:
Art. 1º Perde o direito à vaga e ao provimento do cargo de Professor - Pessoa com
Deficiência - Nível C - Classe 01, por não comparecimento para posse, a candidata
ANDRESSA ZANCHETT, aprovada no concurso público aberto pelo edital nº
001/2019 e alterações subsequentes e nomeada pelo Decreto Municipal nº 177/2021
de 22.03.2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL

Estado do Paraná
PORTARIA N° 093/2021, DE 04 DE MAIO DE 2021
SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MARCOS
ANTÔNIO DOS SANTOS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições legais, e de conformidade com o Requerimento
de Férias protocolado sob nº 75/2021, na data de 03 de maio de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 04/05/2021
a 02/06/2021, referente ao período aquisitivo de 08/03/2019 à 07/03/2020, ao
Servidor MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, inscrito na CI/RG sob n.º 10.497.681-6
SSP/PR e CPF sob n.º 076.436.859-16, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo
de PROFISSIONAL POLIVALENTE MASCULINO, lotado na Secretaria Municipal de
Serviços Públicos e Rodoviários.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto
no artigo anterior.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PAÇO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, AOS 04 DE MAIO
DE 2021.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 139/2021
SUMULA: Concede licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roberto dos
Santos Ochman e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roberto dos
Santos Ochman, Medico Veterinário, portador da Cédula de Identidade RG Nº
4.458.789-0-SSP-PR, por 15 (quinze dias), com fundamento no artigo 81 da Lei nº
438 de 22 de abril de 2010, conforme protocolo sob nº 201/2021.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 03/05/2021.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos cinco dias
mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um.
Everton Barbieri
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BRASILÂNDIA DO SUL - PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO DISTRITO DE ERCILÂNDIA, MUNICÍPIO DE
BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: MDR – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL e Tesouro
Municipal.
ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 24/05/2021.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$1.072.536,53 (um milhão setenta e dois mil
quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos).
Brasilândia do Sul - PR, 05 de maio de 2021.
Luciano Gimenes
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste
ESTADO DO PARANÁ
Rua João Ormindo de Rezende, 686, Centro, CEP 87400-000
CNPJ 76.381.854/0001-27 - Fone: (44) 3676-8150
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N.º 11 /2021
PROCESSO Nº 14 /2021
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
DATA DE PROTOCOLAMENTO DO ENVELOPE Nº 1: 28/05/2021
DATA DE PROTOCOLAMENTO DO ENVELOPE Nº 2: 28/05/2021
DATA DA ABERTURA 1º HABILITAÇÃO: 28/05/2021
HORÁRIO: 9:00 HORAS
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
DATA DA ABERTURA: “2” PROPOSTA :28/05/2021
HORÁRIO: 9:00 HORAS
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia elétrica para execução de extensão de rede
elétrica em diversas ruas do município, indicada em croquis básicos em anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 156/2021
Súmula: Designa Débora Karoline Marques para responder pela Ouvidoria Municipal
do SUS (criada pela Lei n.º 988/2014, de 26 de fevereiro de 2014) do município de
Maria Helena-PR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, usando das
atribuições outorgadas pelo art.66, VI, da Lei Orgânica Municipal,
Tendo em vista o ofício n.º 079/2021-SMS, de 19 de abril de 2021, que solicita a
designação de um novo ouvidor municipal,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica designada, a partir de 01 de maio de 2021, DÉBORA KAROLINE
MARQUES, portadora do R.G. N.º 12.480.984-3 SSP-PR, ocupante do cargo efetivo
de Atendente de Saúde, com lotação na Secretaria de Saúde, para responder pela
Ouvidoria Municipal do SUS do município de Maria Helena, Estado do Paraná.
Art. 2º - O Ouvidor Municipal de Saúde terá mandato de 2 (dois) anos, consoante ao
que dispõe a Lei n.º 988/14, art. 8º.
Art. 3º - Conceder, a partir de 01 de maio de 2021, gratificação de função, conforme
Lei nº 988/14, art. 7º, no percentual equivalente a 20% (vinte por cento), sobre o nível
de seu vencimento.
Art. 4º - Revogar a portaria nº 070/2019 a partir de 30/04/2021.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a partir de 01/05/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, 03 de maio de
2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

TIPO: Por Lote
REGIME CONTRATAÇÃO: Empreitada Integral
PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 1.030.942,98
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Cronograma de Desembolso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Fornecimento nº 23/2021
Contratante: Município de Esperança Nova/PR
Contratado: SÉRGIO BARREIRO 02366920970
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de fabricação e
instalação de grade de proteção no Parque Infantil localizado na Praça Manoel Alvino
de Oliveira deste Município.
Valor Total: R$23.000,00 (vinte e três mil reais).
Vigência: 05/05/2021 a 31/12/2021.
Fundamentação: Pregão Presencial n.º 20/2021
GLEICY FERNANDA GIROTO BOLSON
Diretora da Divisão de Compras e Licitação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE ESPERANÇA DE NOVA – PR.
ERRATA
RESOLUÇÃO: 002/2021
SÚMULA: Apreciação e aprovação das prestações de contas referentes ao Inventivo
Adesão Espontânea II; e Incentivo Benefício Eventual Covid-19 – FEAS.
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que
lhe confere a Lei Municipal nº 071/98 de 18 de Novembro de 1998 e, considerando
reunião mensal realizada no dia vinte e sete de Abril de 2021, às 09h00min na sala
de Reuniões da Terceira Idade, situada na Rua Floresval Paganini Nogueira 1280.
RESOLVE:
Art. I. Aprovar as prestações de contas referentes ao Incentivo Adesão Espontânea II;
e Incentivo Benefício Eventual Covid-19 – FEAS.
Art. II. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 27 de Abril de 2021.
Valquiria dos Santos Ochman
Presidente do CMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO 001/2021
ADITIVO 003 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 2018.12.05.0074 CELEBRADO EM
28/05/2018, NO QUAL FIGURA COMO CONTRATANTE CÂMARA MUNICIPAL DE
ESPERANÇA NOVA, E COMO CONTRATADA A EMPRESA GOVERNANÇABRASIL
S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Pelo presente TERMO ADITIVO a Câmara Municipal de Esperança Nova, inscrita no
CNPJ sob nº. 01.612.521/0001-62, estabelecida a Avenida Juvenal Silva Braga, 235 –
CEP: 87.545-000, Esperança Nova – PR, doravante denominada CONTRATANTE, e
a empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, inscrita no CNPJ
sob nº. 00.165.960/0001-01, estabelecida à Rua João Pessoa, 1183 – Velha, CEP:
89.036-001 - BLUMENAU – SC, doravante denominada CONTRATADA, resolvem,
de comum acordo, aditar o contrato celebrado em 28/05/2018, acima identificado,
nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 Altera a cláusula 3 (terceira) do presente contrato, passando a duração do
contrato para o período de 01/06/2021 até 31/05/2022.
CLAUSULA SEGUNDA:
2.2 Fica reajustado os valores do anexo I, 2.1, em 15% (quinze) por cento, passando o
valor mensal de R$ 3.249,17 (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete
centavos) para R$ 3.736,55 (três mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e
cinco centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Estando assim, justos e contratados, assinam as partes o presente termo aditivo, em
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.
Esperança Nova, 04 de maio de 2021.
Câmara Municipal de Esperança Nova
GovernançaBrasil S/A Tecnologia
CONTRATANTE
e Gestão em Serviços
Presidente
CONTRATADA
Testemunhas:
1: _______________________________ 2: _______________________________
CPF:
CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, torna
público, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura
contratação do objeto abaixo especificado, observada as disposições contidas na Lei
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações, e demais legislações pertinentes, bem
como as disposições contidas no presente Edital.
TIPO: Menor Preço – Unitário por Item.
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento
eventual e futuro de materiais médico-hospitalares e equipamentos a serem utilizados
no Centro Municipal de Saúde do município de Esperança Nova/PR, conforme
especificado no termo de referência constante no anexo I, do presente edital.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: às
09h00min do dia 18/05/2021.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Divisão de Compras, Licitações, Contratos e
Controle de Bens no Paço Municipal, sito na Avenida Juvenal Silva Braga, 181,
Centro, Esperança Nova/PR.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei
Complementar n° 123/06 e suas alterações.
INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser adquirido pessoalmente, junto a Divisão
de Compras e Patrimônio no endereço acima ou pelo Portal Transparência: www.
esperancanova.pr.gov.br.
Esperança Nova/PR, 05 de maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 250/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: declara vago o cargo de Guarda Municipal Masculino em razão do
falecimento do Servidor Público Municipal ADEMIR JOSE HEMING, e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e de
conformidade com as disposições contidas no artigo 84 da Lei Orgânica do Município
de Guaíra, e considerando o memorando on-line sob o nº 1.821/2021.
DECRETA:
Art. 1º Declara vago o cargo de Guarda Municipal Masculino, em razão do falecimento
do Servidor Público Municipal ADEMIR JOSE HEMING, Rg. 6.179.686-0 - SESPII/PR
- SESPII/PR, CPF nº 783.896.829-15, ocorrido em 03 de maio de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa
a data de 03.05.2021.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal
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PRAZO DE ENTREGA: 90 dias
Acusamos o recebimento em epígrafe.
Local, em

de

Ano do Processo .

Espaço para Carimbo Padrão (C.N.P.J.)

Assinatura do Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 216/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Dispensa por
Justificativa nº 40/2021, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições
legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação,
nomeada pela Portaria nº 322/2021 de 15/04/2021, publicado em 20/04/2021, sobre
o Processo de Licitação nº 36/2021, tem por objeto a Contratação de serviços de
mão de obra (reparos e colocação de tacos de madeira e rodapés, tirar uma janela e
substituir por porta, colocar piso na cozinha, troca de cerâmicas danificadas, pintura e
reparo nas calçadas, construção de local para lavanderia e bebedouro, colocação de
duas portas), para adequar a nova sede do Centro de Referência da Juventude (CRJ).
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo
relacionada.
PROPONENTE
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
Gustavo de Souza Sebastiani R$4.700,00 Quatro mil e setecentos reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da
decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 04 de maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATé
Estado do Paraná
DECRETO N.º 069/2021
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo licitatório.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO
ANDRADE - ME, CNPJ: 06.029.558/0001-86, o resultado do processo licitatório
Pregão Presencial 012/2021.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório Pregão Presencial
012/2021, em favor da empresa ANÉZIA JANDIRA TIMÓTEO ANDRADE - ME, CNPJ:
06.029.558/0001-86, que tem como objeto Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa para aquisição de garrafas térmicas de água para a volta
às aulas em cumprimento as medidas necessárias para prevenção de doenças e
adoção de medidas sanitárias em atendimento a os diversos setores da educação
do município de Ivaté, conforme especificações e quantidades constantes no edital e
seus anexos, com vigência de 12 (doze) meses.
Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 05 dias do mês de Maio de 2021.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 214/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Dispensa por
Justificativa nº 41/2021, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições
legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada
pela Portaria nº 322/2021 de 15/04/2021, publicado em 20/04/2021, sobre o Processo
de Licitação nº 25/2021, tem por objeto a Contratação de empresa especializada
para fornecimento de peças e serviços de substituição de mancais da roda guia e
roletes (material rodante) da escavadeira hidráulica, marca Komatsu PC-200 de uso
da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo
relacionada.
PROPONENTE
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
Hidraucenter Serviços Hidráulicos Ltda. R$5.600,00 Cinco mil e seiscentos reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da
decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 04 de maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO
NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA
FONE: (44) 3534-1191 – FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ - PR
CNPJ: 74.015.611/0001-40
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021
MODALIDADE: DISPENSA LICITAÇÃO Nº 016/2021
CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE
CONTRATADO: Vedasystem Industria e Comércio de Produtos para Instalações
Prediais - EIRELI
OBJETO: A aquisição de lacre azul e vermelho, sem logo e numeração 3/4” e
guarnição 3/4” para uso no Sistema de Água da Autarquia SAMAE de Mariluz/PR.
VALOR GLOBAL: R$ 1.428,00 (Um mil quatrocentos e vinte oito reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações legais
DATA: 05 de maio de 2021.
Carlos Cezar dos Santos
Diretor do SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 217/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do TOMADA DE
PREÇOS nº 04/2021, dando outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições
legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada
pela Portaria nº Portaria nº 322/2021 de 15/04/2021, publicado em 20/04/2021 sobre
o Processo de Licitação nº 08/2021, que tem por objeto contratação de empresa por
empreitada integral destinado a revitalização da praça Alberto Capellari.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa (s) abaixo
relacionada.
PROPONENTE:
VALOR
VALOR POR EXTENSO
Canto Norte Construtora Ltda - Me
R$ 221.572,92 Duzentos e vinte e um
mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da
decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paço Municipal, 05 de Maio de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - 020/2021
A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida
Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame
licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para prestação
de serviços de manutenção e instalação de equipamentos de ar condicionado, com
o fornecimento de peças de reposição, de acordo com termo de referencia anexo I
do edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00m do dia 21/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30m do dia 21/05/2021.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, contados a partir da assinatura
do contrato.
VALOR MÁXIMO A SER INVESTIDO: R$ 298.736,00 (duzentos e noventa e oito mil,
setecentos e trinta e seis reais), conforme relação com quantidade e especificações
constantes no ANEXO I do edital.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados
e fornecidos aos interessados, diretamente na Prefeitura Municipal de Icaraíma, na
Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma-PR, mediante cópias impressas ou copias
em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), no horário das
08h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30 e no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da
Lei Federal 8.666/93 ou no site www.icaraima.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 05 dias do mês
de maio de 2021.
João Gilson Prado
Pregoeiro

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 112/2021
SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias a servidora CLEONICE VIANA
LAROCA, de acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Nova Olímpia,
dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias a servidora CLEONICE VIANA LAROCA, portadora do RG:
5.178.430-8 SSP/PR e CPF 158.214.338-27, sendo 30 (TRINTA) dias de descanso a
se cumprir entre os dias 03 de maio a 01 de junho de 2021, de acordo com o Estatuto
dos Servidores do Município de Nova Olímpia.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação
oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 29 dias do mês de abril
do ano de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná
PORTARIA Nº 155/2021
Súmula: Constitui Comissão Especial de Processo Seletivo
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais, outorgadas pelo art. 66, incisos VI, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO, com
a finalidade de dirigir e orientar os trabalhos do Processo Seletivo, de contratação
temporária, aberto pelo Edital nº 002/2021 (Temporário), composta pelos seguintes
membros:
•JOEL ALVES DE ARAUJO– Assessor Jurídico (Fica designado: Presidente da
Comissão)
•MARCIANO TEIXEIRA GOES – Dir. de Depto de Transporte (1ª Secretário da Comissão)
•CLAUDINEY GOTARDO MAGALHÃES – Secretário de Transportes e Obras
Públicas (Suplente do presidente)
Art. 3º. As atribuições da Comissão Especial de Processo Seletivo são as seguintes:
a)Avaliar, supervisionar, orientar e fiscalizar as inscrições, currículos e trabalhos
realizados para execução do Processo Seletivo;
b)Apreciar e julgar, as dúvidas e recursos porventura apresentados;
c)Acompanhar a condução do processo seletivo, zelando pelo bom andamento do mesmo;
d)Analisar e opinar sobre a homologação final do concurso.
e)Opinar sobre possíveis prorrogações de convocações e sobre a aptidão para posse
com observância a documentação requisitada até a data da posse, em casos peculiares;
f)Dirimir ou solucionar outras questões que insurgirem ao longo do processo.
Art. 4º. Considerar-se de relevância os serviços prestados pelos integrantes da
Comissão Especial de Seleção de Pessoal, sem ônus para o ente público.
Edifício Da Prefeitura Municipal De Maria Helena, aos 29 dias do mês de abril de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL
A Presidente da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, na forma
estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, convida os munícipes e
vereadores (a), para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, de prestação de contas
(1º quadrimestre/exercício 2021), do Poder Legislativo que realizar-se-á na Câmara
Municipal de Perobal, Rua Guabiroba, 677, no dia 11 de maio de 2021 às 19h30m.
Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, 05 de maio de 2021.
VALDETE MARIA MERLINI DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 148/2021
Prorroga licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º PRORROGAR licença para tratamento de Saúde ao servidor público municipal
WALTER ROSSI SILVA, portador da Cédula de Identidade Nº. 504.625-4 SSP/
PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Mot. Cat D, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, até 22/10/2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 03 de maio de
2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 248/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), anula dotação
orçamentária de igual valor, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º,
I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.156 de 11/12/2020, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e,
considerando o memorando sob o nº 073/2021,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na forma
abaixo discriminada:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Funcional: 0015.0451.0044
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo Valor R$
1086 3339093000000000000 - Indenizações e restituições 985
20.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
Ação: 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
Funcional: 0020.0606.0051
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo Valor R$
1316 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
505
25.000,00
TOTAL
45.000,00
Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária,
a saber:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Funcional: 0015.0451.0044
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo Valor R$
1095 3449051000000000000 - Obras e instalações
985
20.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura
Ação: 2084 - Manutenção das Atividades da Aquicultura e Pesca
Funcional: 0020.0606.0051
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo Valor R$
1313 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505
25.000,00
TOTAL
45.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
LEI Nº 2.177¬/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: autoriza o Poder Executivo a alterar a LOA 2021 (Lei Municipal 2.156 de 11/12/2020) e a ajustar as
programações estabelecidas no Plano Plurianual – 2018 a 2021 (Lei Municipal 2.035 de 27/12/2017) e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal 2.140 de 25/06/2020 e alterado pela Lei Municipal 2.155 de 11/12/2020), para
a criação de dotação por excesso de arrecadação, no valor de R$ 2.212.733,60 (dois milhões, duzentos e doze mil,
setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos).
A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal de 2021 - LOA (2.156 de 11/12/2020), por excesso de arrecadação no valor de
R$ 2.212.733,60 (dois milhões, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), mediante a
inclusão de nova natureza de despesa, conforme:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 004 – Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 – Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3449051000000000000 - Obras e instalações
869
174.600,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
869
100,00
Ação: 2074 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339093000000000000 - Indenizações e restituições 869
1.000,00
3339030000000000000 – Material de consumo
869
100,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
2.500,00
Unidade: 005 – Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 – Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339030000000000000 – Material de consumo
869
5.400,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
49.700,00
3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente
869
115.200,00
Unidade: 006 – Diretoria de Estrada de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045 Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3449051000000000000 - Obras e instalações
869
199.200,00
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339030000000000000 – Material de consumo
869
1.018.302,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
646.631,60
TOTAL
2.212.733,60
Art 2º Em decorrência da abertura do Excesso de arrecadação no presente Projeto Lei, no montante de R$
2.212.733,60 (dois milhões, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), assim as
despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2021 nas ações orçamentárias estabelecida
no Plano Plurianual – 2018 a 2021 (Lei Municipal 2.035 de 27/12/2017), ficam reprogramadas na forma descrita nos
Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 004 – Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 – Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3449051000000000000 - Obras e instalações
869
174.600,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
869
100,00
Ação: 2074 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339093000000000000 - Indenizações e restituições 869
1.000,00
3339030000000000000 – Material de consumo
869
100,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
2.500,00
Unidade: 005 – Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 – Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339030000000000000 – Material de consumo
869
5.400,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
49.700,00
3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente
869
115.200,00
Unidade: 006 – Diretoria de Estrada de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045 Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3449051000000000000 - Obras e instalações
869
199.200,00
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339030000000000000 – Material de consumo
869
1.018.302,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
646.631,60
TOTAL
2.212.733,60
Art 3º Em face da abertura por excesso de arrecadação no presente Projeto Lei, no montante de R$ 2.212.733,60 (dois
milhões, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos), as despesas e parte das metas
físicas programadas para o exercício de 2021 nas ações orçamentária estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Lei Municipal 2.140 de 25/06/2020 e alterado pela Lei Municipal 2.155 de 11/12/2020), ficam reprogramadas na forma
descrita nos Órgãos e Unidades abaixo:
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 004 – Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 – Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3449051000000000000 - Obras e instalações
869
174.600,00
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
869
100,00
Ação: 2074 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339093000000000000 - Indenizações e restituições 869
1.000,00
3339030000000000000 – Material de consumo
869
100,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
2.500,00
Unidade: 005 – Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 – Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339030000000000000 – Material de consumo
869
5.400,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
49.700,00
3449052000000000000 – Equipamentos e material permanente
869
115.200,00
Unidade: 006 – Diretoria de Estrada de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045 Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3449051000000000000 - Obras e instalações
869
199.200,00
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
Ref. Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
3339030000000000000 – Material de consumo
869
1.018.302,00
3339039000000000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 869
646.631,60
TOTAL
2.212.733,60
Art 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 241/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: concede Licença Especial à servidor público municipal, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as
disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 299/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial ao servidor público municipal abaixo mencionado, durante três (3) meses, conforme
segue:
Nome / Cargo
RG Nº
Período aquisitivo Período de gozo
Vilson Ibarrola /Carpinteiro 4.839.845-6 - SESPII/PR
2008/2013
05/05/2021 a 04/08/2021
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 242/2021
Data: 05.05.2021
Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando os memorandos
on-line sob os n°s 299/2021 e 1754/2021,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:
NOME
RG Nº
PERIODO AQUISITIVO
INICIO/FINAL
Fernanda Francisco Luiz de Faveri 6.467.021-2 - SESPII/PR 2018/2019
07/06/2021 a 21/06/2021
Valdenir Worms
4.190.091-1 - SESPII/PR
2020/2021
10/05/2021 a 08/06/2021
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.838/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º,
inciso I da Lei Orçamentária nº 1.727 de 29 de Outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de
2021, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2021 e do Plano Plurianual
de 2018 a 2021, no limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.302.0009.2.030 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR
3.3.90.39.00.00 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30.000,00
FONTE 494
BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.3.90.30.00.00 328 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
FONTE 494
BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 05 dias do mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATé

Estado do Paraná
DECRETO Nº 60/2021 DE 26 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a composição da COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- COMDEC e dá outas providencias.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL- Prefeito Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições resolve
compor a COMIÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- COMDEC, cuja competência e atribuições, são as atividades
elencadas nesse mesmo decreto.
PRESIDÊNCIA
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
PRESIDENTE-CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
MISAEL ALVES DA SILVA
PRESIDENTE ADJUNTO-VICE-PREFEITO
COORDENADORIA
MARCOS LARUSSA GIL
COORDENADOR
ALEXANDRE CARDOSO
SECRETÁRIO
GRUPO DE ATIVIDADES FUNDAMENTAIS - GRAF
EFETIVOS SUPLENTE
ORGÃO REPRESENTATIVO
ANDREIA CARNIEL
LUCIANE APARECIDA MOREIRA
SECRETARIA DA SAÚDE
EZEQUIAS ARCILO DOS SANTOS
JOSUÉ VIERA POLICIA MILITAR
GENIVALDO PESTANA
BRUNO DOS SANTOS PASCOAL
EMATER
DEISE VAGLIERI PREVITAL VANUZA SOARES DA SILVA CRAS
MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS
ANDREIA PESTANA BIATTO CREAS
CONSELHO DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS - CENG
EFETIVOS SUPLENTE
ORGÃO REPRESENTATIVO
JOÃO PAULO NEVES
SYMONE GONÇALVES CUSTODIO
COMÉRCIOS
NUCLEO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
EFETIVOS SUPLENTE
COM. REPRESENTATIVA
GENIVALDO EVANGELISTA DOS SANTOS HANIEL OLIVEIRA
IGREJA EVANGELICA
LEOLINO DA SILVA SANTOS JOSÉ ELOI DA SILVA FILHO IGREJA CATOLICA
PARAGRAFO ÚNICO - Os membros do conselho municipal de defesa civil – COMDEC, não serão remunerados e não
terão qualquer vinculo empregatício.
DENILSON VAGLIERI PREVITAL
PREFEITO MUNICIPAL

Umuarama Ilustrado

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

ESTADO
DO
MUNICIPIO
DE
GUAIRA
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÕES
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 096/2021
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando aquisição
com fornecimento parcelado futuro de material de consumo e
permanente, compreendendo: médico hospitalar, elétricos,
ferramentas, eletrodomésticos, equipamentos áudio visual,
materiais de proteção individual e outros materiais de consumo, a
serem utilizados nos trabalhos realizados diariamente pelas
unidades administrativas de responsabilidade da Secretaria de
Saúde, desse Município.
RECEbIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia
19/05/2021
AbERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min. às 08h59min do dia
19/05/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia
19/05/2021
Modalidade: Pregão Presencial n° 097/2021
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por lote
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando contratação
de empresa especializada para eventual fornecimento de
equipamentos/máquinas
como
ROÇADEIRA
LATERAL,
MOTOSSERRA, MOTOPODA/PODADORA, SOPRADOR COSTAL e
materiais para manutenção dos mesmos, a serem empregados nos
trabalhos e atividades realizadas diariamente por esse município,
para atender a demanda dos serviços públicos.
Data de Abertura: às 08h30min do dia 19 de maio de 2021.
NOTA: os avisos acima são de LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA
PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI. Os editais e seus anexos poderão
ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos
Licitatórios e/ou pelo site http://bllcompras.com/. Demais
informações: no Departamento de Compras e Licitações do
Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de
expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 05 de maio de 2021.
Maria José Rodrigues Souza/Pregoeira/Comissão Permanente de
Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
LEI Nº 1048/2021
Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do
Município, no Exercício de 2021 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU EVERTON BARBIERI,
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:
LEI
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Esperança Nova, Estado
do Paraná, Crédito Suplementar por anulação de Dotação no corrente Exercício Financeiro, no valor de R$ 20.000,00
(Vinte mil reais), destinados a cobrir despesas, nas seguintes dotações orçamentárias:
Fonte
0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão
05 – Secretaria Municipal de Fomentos as Atividades Econômicas
Un. Orç.
05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio
Atividade
23.691.10272.139 – Manutenção das Atividades de Indústria e Comércio
El. Despesa (525)
3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 20.000,00
TOTAL GERAL.....................................................................................................................R$ 20.000,00
Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º., desta Lei,
fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais),
conforme seguem:
Fonte
0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão
03 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Un. Orç.
03.09 – Divisão de Obras e Serviços Públicos
Atividade
15.451.10152.122 – Manutenção das Atividades de Obras
El. Despesa (2200)
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00
TOTAL GERAL.....................................................................................................................R$ 20.000,00
Art. 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas no artigo 1º desta
Lei, no PPA - Plano Plurianual, Lei Municipal nº 854/2017, com vigência de 2018 a 2021, LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº 996/2020, e LOA – Lei Orçamentária Anual, instituída pela Lei Municipal
nº 1.031/2020, ambas com vigência para o exercício financeiro de 2021.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, 05 de Maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 093/2021
Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no orçamento para exercício de 2021, do município de Esperança
Nova, Estado do Paraná.
O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei
e Especialmente Contida na Lei nº 1.048/2021 de 05/05/2021.
DECRETA
Art. 1º - Abrir, um crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a inclusão das rubricas de
despesa das dotações orçamentárias:
Fonte
0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão
05 – Secretaria Municipal de Fomentos as Atividades Econômicas
Un. Orç.
05.01 – Divisão de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio
Atividade
23.691.10272.139 – Manutenção das Atividades de Indústria e Comércio
El. Despesa (525)
3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 20.000,00
Art. 2°. Como fonte de recursos, para cobertura do Crédito Adicional Suplementar, constante do art. 1º., desta Lei,
fica utilizada parte das dotações orçamentárias discriminadas abaixo no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais),
conforme seguem:
Fonte
0 – Recursos Ordinários (Livres)
Órgão
03 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Un. Orç.
03.09 – Divisão de Obras e Serviços Públicos
Atividade
15.451.10152.122 – Manutenção das Atividades de Obras
El. Despesa (2200)
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES........................................................R$ 20.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Esperança Nova - PR, 05 de Maio de 2021.
EVERTON BARBIERI
Prefeito

ESTADO
DO
MUNICIPIO
DE
GUAIRA
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial n° 091/2021
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Por Item
Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de
empresa especializada no ramo de prestação de serviços elétricos e
hidráulicos, os quais serão empregados na manutenção preventiva e
corretiva das instalações físicas de responsabilidade do Município
de Guaíra/PR.
O município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria
Municipal de Administração, por intermédio de sua Pregoeira, no
uso de suas atribuições legais, torna público a todos os
interessados que o Pregão Presencial n° 091/2021 com abertura
marcada para o dia 10 de maio de 2021 às 14h30min, fica
PRORROGADA a abertura para o dia 18 de maio de 2021 às
14h30min, para contratação do objeto supracitado. Sendo que o
Edital está à disposição dos interessados.
O Edital e seus anexos com a nova data de abertura serão
encaminhados a empresas que o adquiriram, e as demais
interessadas, poderão obtê-lo através do site www.guaira.pr.gov.br
no link Processos Licitatórios. Demais informações: no
Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de
segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44)
3642-9928 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br
Comuniquem-se as empresas que adquiriram o edital. Publique-se
Guaíra (PR), em 05 de maio de 2021.
Maria José Rodrigues Souza/Pregoeira/Comissão Permanente de
Licitações

Estado do Paraná
EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021.
Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Contratada: RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.945.654/0001-11.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas que serão distribuídas aos servidores públicos
conforme previsto na Lei Municipal n° 1106/2021, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Finanças do
município de Francisco Alves, Estado do Paraná.
Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil
reais).
Vigência: O presente Contrato terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura até o dia 04 de
maio de 2022, ressalvada o direito de prorrogação previsto no art. 57, da Lei 8.666/93.
Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo discriminado
conforme especificação dos itens a seguir:
LOTE01
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID
QUANT
VALOR UNI
VALOR TOTAL
1
Cesta Básica, embalada em fardo transparente resistente. Constituída dos elementos abaixo relacionados.
Unid
1200
R$ 107,50 R$ 129.000,00
Total dos Itens
R$ 129.000,00
CONTEÚDO DAS CESTAS DE ALIMENTOS
ITEM UNID
QUANT
DESCRIÇÃO MARCA
01
PCT
02 Óleo de soja produto de origem vegetal industrializado, embalagem lata de 900ml.
COCAMAR
02
FRASCO 01 Extrato de tomate, produto de origem vegetal industrializado, lata 240g.
PRAMESA
03
PCT
01 Macarrão espaguete, produto de origem vegetal industrializado, embalagem pacote de 1kg.
JOIA
04
PCT
02 Farinha de trigo, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.
SPESSATO
05
PCT
01 Café tipo: Torrado, apresentação moído, embalagem a vácuo pacote de 500G.
PADRAO DE MINAS
06
PCT
02 Feijão carioca tipo 1, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.
SAFRA NOVA
07
PCT
01 Sal refinado, produto de origem vegetal industrializado, embalagem de 1kg.
5
ESTRELAS
08
PCT
01 Farinha de mandioca, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.
JOPLAN
09
PCT
02 Arroz tipo 1, produto de origem vegetal industrializado, embalagem de 5kg.
TUQUINHA
10
PCT
01 Açúcar cristal, produto de origem vegetal industrializado embalagem de 5kg.
DOURO
11
PCT
01 Fubá fino de milho, produto de origem vegetal industrializado, pacote de 1kg.
SINHA
12
PCT
01 Biscoito doce pct 1kg, produto de origem vegetal industrializada.
LUAM
13
PCT
01 Biscoito água e sal, produto de origem vegetal industrializado, embalagem pacote de 500g.
LUAM
14
PCT
01 Pacote de Balas Sortidas de 500 gramas.
PRODASA
15
LATA
01 Lata de Sardinha em conserva 240 gramas.
PALMEIRA
Francisco Alves - PR, 04 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES
Contratante
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021
PROCESSO N° 044/2021
O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar
possa, que de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA
FORMA ELETRONICA, para o seguinte.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para o Fornecimento de Serviços de
Manutenção para os equipamentos hospitalares, presente nos postos de Saúde e UPA, pertencentes a Secretaria
municipal de Saúde do Município de Francisco Alves, Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I
do referido Edital.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 18/05/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 18/05/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 18/05/2021.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 65.850,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e Decreto
Federal 10.024/2019.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE FRANISCO ALVES – http://www.franciscoalves.pr.gov.
br–Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, situado
à Rua Jorge Ferreira, 627, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, à
Rua Jorge Ferreira, 627, FRANCISCO ALVES – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3643-000.
FRANCISCO ALVES/PR, 05 de Maio de 2021.
DANIEL DOS S. T. CHAMORRO
Pregoeiro
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino
EDITAL Nº 002/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2020
EDITAL DE EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS – PSS -2020.
EMENTA: “Dispõe sobre a Exclusão da Lista de Candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020.”
PREÂMBULO: Eu, LIOMAR MENDES LISBOA, Prefeito Municipal Interino de Francisco Alves, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVO:
I.
Excluir a candidata abaixo relacionada da lista de aprovados, referente ao Edital 001/2021 – Processo
Seletivo Simplificado e Edital de Convocação nº. 001/2021, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia
06/03/2021, a pag. nº B4, Edição nº 12.097 no Diário Oficial do Município*, por não atender o Edital de Convocação e
ainda não apresentar documentação solicitada dentro do prazo estipulado conforme condições previstas no Edital de
convocação n° 001/2021.
EDITAL DE EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS – PSS
INSC
NOME
CLASS
CARGO
DATA NASC
1973523
Katleen Viviane de Souza Santos
02
Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública
18/01/1996
Francisco Alves, 05 de maio de 2021.
IOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino
*JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO
EDITAL 003/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Nº 001/2020
CONVOCAÇÃO 007/2020
Fica Convocado o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, que deverá apresentar-se no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, sito a Rua Jorge Ferreira nº 627,
munidos dos seguintes documentos originais e uma cópia legível, que será retida:
a.
Xerox; Cédula de Identidade - RG;
b.
Xerox: Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c.
Xerox: Certidão de Casamento/Nascimento se solteiro;
d.
Xérox Certidão de Nascimento dos filhos (se tiver);
e.
Xerox: Atestado de vacinação dos filhos menores;
f.
Atestado de Saúde Física e Mental;
g.
Xerox: Cartão do PIS/PASEP;
h. Comprovante de Residência;
i.
Carteira de Trabalho;
j.
Xerox: Título de Eleitor e comprovante da última eleição;
k. Xerox: Certidão de Reservista se Homem;
l.
Comprovante de escolaridade exigida, e registro no Conselho da Classe quando couber;
m. Declaração de inexistência de acúmulo ilegal de cargos ou de aposentadoria;
n. Uma foto 3X4 recente, tirada de frente.
o. Certidão de antecedentes criminais.
p. Outros documentos pertinentes que se fizerem necessários.
O provimento do candidato no emprego público fica condicionado à apresentação de todos os documentos
comprobatórios dos requisitos relacionados acima.
1. O não pronunciamento do candidato aprovado no prazo estabelecido de 05 (cinco) dias uteis, facultará ao Poder
Executivo a convocação dos candidatos seguintes, perdendo o mesmo o direito de investidura no emprego ao qual se
habilitou.
2. A contratação, objeto do presente Edital, amparado na Lei Municipal nº 1078/2019 e suas alterações em
consonância com as Consolidação das Leis trabalhistas, não gerará vínculo empregatício entre os contratados e
a contratante expirando-se ao término da vigência do contrato, o qual poderá vir a ser prorrogado por igual período
considerando as necessidades da Administração Pública Municipal.
CONVOCAÇÃO Nº 007 - PSS 2020
INSC
NOME
CLASS
CARGO
DATA NASC
1969248
Odair Cosme Ferreira Da Silva
3º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública 17/09/1976
1963299
Sandra Aparecida De Souza Silveira 4º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública 14/11/1978
1973835
Rosilaine Vieira
5º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública 28/01/1982
1969101
Eliane Rogeria Da Silva
6º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública 01/09/1982
1969257
Rui Martuchi
7º Auxiliar de Limpeza e Ordem Pública 16/05/1974
Francisco Alves, 05 de maio de 2021.
LIOMAR MENDES LISBOA
Prefeito Municipal Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
LEI COMPLEMENTAR Nº134
De 05 de maio de 2021
Altera a redação dos art. 81, 82, 83 e 85 da Lei Complementar n º28, de 10 de dezembro de 2007
e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Os arts. 81 82 e 83 da Lei Complementar nº28, de 10 de dezembro de 2007, passam a
vigorarem com a seguinte redação:
“Art. 81 - O adicional de insalubridade, quando devido ao servidor público estatutário, será pago
nos seguintes percentuais incidentes sobre o menor vencimento básico pago a servidor público
do Município de Perobal:
I - Grau máximo, 40% (quarenta por cento);
II - Grau médio, 30% (trinta por cento);
III - Grau mínimo, 20% (vinte por cento);
Parágrafo único - A insalubridade, assim considerada, definida em Lei Federal, será atestada por
perícia e laudo técnico emitido pelo Médico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho.
Art. 82- O trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor estatutário um adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o menor vencimento básico pago a servidor público do Município
de Perobal:
Parágrafo primeiro: Como perigosas, compreende-se as atividades ou operações que, por sua
natureza ou métodos de execução, impliquem contato permanente com inflamáveis, explosivos,
eletricidade ou em condições de risco acentuado, definidas pela Legislação Federal.
Parágrafo segundo - A periculosidade, assim considerada, definida em Lei Federal, será atestada
por perícia e laudo técnico emitido pelo Médico do Trabalho e Engenheiro do Trabalho.
Art. 83 - O direito do Servidor ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a
eliminação do risco a saúde ou integridade física, nos termos desta seção e das normas expedidas
ou adotadas pela Prefeitura Municipal.
Parágrafo único: Os adicionais de insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo
ao servidor fazer a opção por um deles.”
Art. 2º Reprovado
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA, aos 05 de maio de 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 5.838/2021
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 4º,
inciso I da Lei Orçamentária nº 1.727 de 29 de Outubro de 2020.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de
2021, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2021 e do Plano Plurianual
de 2018 a 2021, no limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01
FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.302.0009.2.030 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR
3.3.90.39.00.00 402
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30.000,00
FONTE 494 BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07
SECRETARIA DE SAÚDE
07.01
FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE
3.3.90.30.00.00 328
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
FONTE 494 BLOCO DE CUTEIO DAS AÇÕES DA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 30.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 05 dias do mês de Maio de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 18/2021
Retorna atividades presenciais.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, e,
Considerando o art. 41, da Resolução 01/90 de 21 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regimento Interno
da Câmara Municipal de Umuarama e o art. 36 da Resolução 01/2008 de 04 de julho de 2008 que dispõe sobre a
Estrutura Orgânico-Administrativa da Câmara Municipal de Umuarama,
Considerando o Decreto Municipal nº 121/2021, de 03 de maio de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º. Retornar as atividades administrativas modo presencial na Câmara Municipal de Umuarama a partir do dia
07 de maio de 2021.
Art. 2º. Estabelece o horário de expediente das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, a partir do dia 07 de maio de
2021, observadas as instruções e exigências impostas no Decreto Municipal nº 121/2021, de 03 de maio de 2021.
Art. 3º. As Sessões Ordinárias da Câmara Municipal de Umuarama, realizadas às segundas-feiras passam a serem
realizadas às 19h30 a partir do dia 10 de maio de 2021.
Art. 4º. O Departamento de Recursos Humanos deverá cientificar todos os Servidores, Vereadores e Vereadoras da
Casa acerca deste Ato.
Art. 5º. Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o art. 1º do Ato da Mesa nº
14/2021 de 31 de março de 2021.
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, Estado do Paraná, em 05 de maio de 2021.
Fernando Galmassi
Presidente
Clebão dos Pneus
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL PéROLA

CÂMARA MUNICIPAL DE IVATé

Portaria nº 08, de 05 de maio de 2021
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A AGENTE POLÍTICO.
JOÃO CARLOS TESSAROLLO, Presidente da Câmara Municipal de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Resolução n01/1996  de 22 de março de 1996.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder uma diária ao vereador João Edson Felito para custear despesas de sua viagem à Maringá no dia
07 de maio de 2021, para participar de audiência com o deputado Federal Ricardo Barros, para tratar de assuntos
de interesse do município.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de maio de 2021
JOÃO CARLOS TESSAROLLO
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 149/2021
Nomeia FLAVIA HELEN LEITE DA MATA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º. NOMEAR FLAVIA HELEN LEITE DA MATA, portadora da Cédula de Identidade nº.
13.173.187-6 SESP/PR, para ocupar o cargo de Provimento em comissão de Chefe da Divisão
de Bem Estar Social, Símbolo do CC 04, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, a partir
de 03 de maio de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 03 de maio de 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 001/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021
CONTRATADO: TIAGO FAGNER SAMBINI DARI 07628666914
OBJETO: Prestação de serviços de gravação, filmagem e transmissão das Sessões Ordinárias e Extraordinárias do
Legislativo Municipal.
VIGÊNCIA: inicia-se em 01 de maio a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado até o limite estabelecido nas
Legislações no Inciso II do art. 57, da Lei 8.666/93; Lei 14.133/2021 e demais alterações posteriores através do Índice
Nacional de Preço ao Consumidor – INPC.
VALOR: R$-1.400,00(Um mil quatrocentos reais) mensais, perfazendo um montante de R$- 11.200,00(Onze mil e
duzentos reais) para o período.
Dotação Orçamentária:
Órgão
13.00.00
Poder Legislativo
Unidade Orçamentária
13.01.00
Câmara Municipal
Atividade
01.031.00152.048
Manutenção do Poder Legislativo
Elemento da Despesa
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
Fonte
1001
Recursos Ordinários Livres–Ex. corrente
Edifício da Câmara Municipal de Pérola, aos 05 dias do mês de abril de 2021.
JOEL WENCESLAU MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Pérola-PR

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA
CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE DO MUNICíPIO DE PéROLA – PR
RESOLUÇÃO 02/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020, do
Incentivo ao CMDCA, conforme Deliberação nº 084/2019 do CEDCA/PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pérola – Pr, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020,Incentivo ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, conforme Deliberação nº 084/2019 do CEDCA/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2021

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME
CNPJ: 09.151.179/0001-52
BASE LEGAL: Pregão Eletrônico nº 035/2021
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de Pneus novos, Pneus
Recapados, Câmaras de Ar e Protetores, conforme o termo de referência, e os elementos
instrutores do edital.
VALOR DO CONTRATO: 193.179,96 (cento e noventa e três mil, cento e setenta e nove reais

leis@ilustrado.com.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/
09/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

EXTRATO DO CONTRATO nº 080/2021

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresas para fornecimento de pneus e serviços de ressolagens para os veículos que
compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.966.816/0003-61, estabelecida na RUA
SANTO MENEGAZZO, 172, centro, CEP 86802-370, na cidade de APUCARANA, PR, conforme especificações,
condições e preços registrados constantes abaixo:
Lote Item
Descrição
Unid Quant
Marca/
Valor
Valor Total
Modelo
Unit
2
8
Ressolagens Pneus 17.5-25 UN
10
MELOBORR
1.995,00
19.950,00
(Pás carregadeiras Doosan DL
200-2 e Eougem OJ-630)
VALOR TOTAL DA ATA = R$19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais).

e noventa e seis centavos).

Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresas para fornecimento de pneus e serviços de ressolagens para os veículos que compõem
a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12 meses a contar da
assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: PR PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 10.948.417/0001-34, estabelecida na RUA JAMIL HELÚ, 5763, centro, CEP 87507-015, na
cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
Lote

Item

Descrição

Unid

Quant

1

1

UN

4

1

2

UN

8

1

3

UN

48

1

4

UN

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

13

1

14

1

15

Pneu 165/70 R13 Radial (Fiat Uno
Mille AXU-6792)
Pneu 175/70 R13 Radial (VW Gol
1.6 AQR-8620, fiat Fiorino 1.5
Working AIB-1254)
Pneu 185/65 R14 Radial (VW Gol
1.0
Flex
BAB-9405/BAB9406/BAB-9407/BBQ-4896/BBW7723/BAU-7565/BCL-4858/BCU2A91/BCU-2A92/BCU-2A93/BCU2A95/Ford KA 1.0 BCL-4857,)
Pneu
185/65
R15
Radial
(Ambulância GM Montana 1.4
BCU-5E41/BCW-1D78)
Pneu 185/70 R14 Radial (GM
Montana GM 1.4 ASE-1868, VW
Gol 1.6 BBX-4292)
Pneu 185 14C Radial (Kombi AQX2147 / ARD-7952 / AUH-7842)
Pneu 195/55 R16 Radial (VW
Voyage
1.0
BDG-3G93/VW
Voyage 1.6 BCU-2A96/Ford KA 1.5
BDP-5B21)
Pneu 205/60 R15 Radial (VW
Saveiro 1.6 BCV-2D21)
Pneu 205/70 R15 ATR Radial (Fiat
Strada 1.8 Adventure Loker EKY9649)
Pneu 195/75 R16 Radial (MB
Sprinter 515 2.2 BCO-8734)
Pneu 205/75 R16 Radial (Ducato
Mult Jet 2.3 BAB-9404/Ducato
Mult Jet 2.3 BAJ-5087)
Pneu 215/75 R17.5 Liso 12 Lonas
(Micro-ônibus ARO-8596/ARO6680/ARL-8245/AXO-6610, VW
8150 MCW-7574)
Pneu 225/65 R16C Radial (Renault
Master AYJ-1582/BAK-8638)
Pneu 225/75 R16 Radial (MB
Sprinter 415 2.2 BCJ-7576/BCR9G44/BCP-0961/BDK-6A25
-

PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 10 (dez) dias, mediante crédito em conta corrente e
apresentação da nota fiscal/fatura, preenchidas sem emendas e sem rasuras.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, contados a partir de sua assinatura.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/
10/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

Mariluz, 30 de abril de 2021.
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
AS3 AUTOMOTIVA LTDA - ME
CNPJ: 09.151.179/0001-52

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO 05/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação e prorrogação da data de vigência do Plano Municipal de Assistência Social, pra
o quadriênio 2021 a 2024.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem a Lei Municipal n° 1.502/2010.
RESOLVE:
Art 1° - Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social.
Art 2° - Aprovar a vigência do Plano Municipal de Assistência Social para os anos de 2021 a 2024.
Art.3°- Aprovar os objetivos, as metas e prazos expostos no Plano Municipal de Assistência Social.
Art 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 26 de abril de 2021.
Márcia dos Santos Girotto
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO 06/2021
Súmula: Dispõe sobre Convocação para XII Conferência Municipal de Assistência Social de Pérola – Pr.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem a Lei Municipal n° 1.502/2010.
RESOLVE:
Art 1° -Convocar a XII Conferência Municipal e Assistência Social de Pérola – Pr a ser realizada no dia 21 de julho de
2021, das 13:00 horas as 17:00 horas, com o tema central: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado,
com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”
Art 2º - Criar a Comissão organizadora a Conferência de Assistência Social.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Márcia dos Santos Girotto
Maycon Junior dos Santos
Izabely Bimbato Neri
Art 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 30 de abril de 2021.
Márcia dos Santos Girotto
Presidente do CMAS

Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresas para fornecimento de pneus e serviços de ressolagens para os veículos que
compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.050.725/0001-82, estabelecida na RUA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, 745, centro, CEP 19400-000, na
cidade de PRESIDENTE VENCESLAU, SP, conforme especificações, condições e preços registrados constantes
abaixo:
Lote Item
Descrição
Unid Quant
Marca/
Valor
Valor Total
Modelo
Unit
2
3
Ressolagens Pneu 275/80 UN
24
BORRACHAS
479,00
11.496,00
MELOBORR
R22.5 Radial Liso (VW ROMA
ATC-3152/ATC-3154/FORD
CARGO PIPA BBX-9644/FORD
CARGO BASCULANTE 2431
AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800 – CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300.
BDB-6I42/MB-1419
PIPA BEJ- - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br
CNPJ: 81.478.133/0001-70
9I59)
16
BORRACHAS
484,00
7.744,00
2
4
Ressolagens Pneu 275/80 22.5 UN
MELOBORR
Radial
Borrachudo
(AXC7295/AXC-7320/BBJ-5983)
8
BORRACHAS
500,00
4.000,00
2
5
Ressolagens Pneu 295/80 22.5 UN
MELOBORR
Radial Liso (Circular AMU3587)
2
9
Ressolagens de Pneu 20.5-25 UN
5
BORRACHAS
3.669,00
18.345,00
(Pá Carregadeira CASE 621E)
MELOBORR
2
15
Ressolagens Pneu 12.4-24 UN
4
BORRACHAS
1.100,00
4.400,00
(Trator LS 80)
MELOBORR
TOTAL DO LOTE - 02
R$ 45.985,00
VALOR TOTAL DA ATA = R$45.985,00 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais).
PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PÉROLA - PR
RESOLUÇÃO 01/2021
Súmula: Dispõe sobre a nova composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD
para a gestão 2021-2023
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD do município de Pérola – Pr, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2702, de 11 de julho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD, para o
período de 2021 a 2023.
Art. 2° O CMDCA fica constituído com os seguintes membros:
Representantes Governamentais:
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social
Titular
Suplente
Maycon Junior dos SantosCerantola
Márcia dos Santos Girotto
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Titular
Suplente
Eliandra dos Santos AguiarRobson Lacerda Ferrari
Secretaria Municipal de Saúde
Titular
Suplente
Rozalia Paula Alves Dorna José Domingos Peres da Rocha
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Pecuária e Serviços Públicos
Titular
Suplente
José Ferla
Laila Salvadego
Departamento de Industria e Comércio
Titular
Suplente
Lucas Paiva Branco
Michele Oliveira da Silva
Representantes Não Governamentais
APAE
Titular
Suplente
AndréiaMaria Silva Ikematsu Silvânia Formágio Rissato
Representantes da Pessoa com Deficiência Física
Titular
Suplente
Claudia Borges VastosAugusto Dadalto Moura
Representantes da Pessoa com Deficiência Intelectual
Titular
Suplente
Valdir José Bezerra
Aparecida Veronica Mantovani
Representantes da Pessoa com Deficiência Visual
Titular
Suplente
Izabely BimbatoNeriJoel Wenceslau Marques
Representantes da Pessoa com Deficiência Auditiva
Titular
Suplente
Valdete Aparecida Rodrigues Mendes LowerAline Posso Salvador
Art.° 3° Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
José Ferla
Presidente do CMDPcD

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2021
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AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800 – CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300.
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br

Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresas para fornecimento de pneus e serviços de ressolagens para os veículos que
compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA
- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.619.644/0001-42, estabelecida
na AV DOUTOR PEDRO BENTIVOGLIO FILHO, 30, centro, CEP 16902-170, na cidade de ANDRADINA, SP,
conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:
Lote Item
Descrição
Unid Quant
Marca/
Valor
Valor Total
Modelo
Unit
10
MUT
470,00
4.700,00
2
6
Ressolagens Pneu 10.00-20 UN
BANDAS
Radial Borrachudo (Basculante
AYA-9233)
2
MUT
2.000,00
4.000,00
2
12
Ressolagens Pneu 19.5L-24 UN
BANDAS
(Retro
Escavadeira
416E
Caterpillar)
2
16
Ressolagens Pneu 18.4-30 UN
2
MUT
1.980,00
3.960,00
(Trator LS 80)
BANDAS
TOTAL DO LOTE - 02
R$12.660,00
VALOR TOTAL DA ATA = R$12.660,00 (doze mil seiscentos e sessenta reais).

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

PORTARIA Nº 183/2021

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR
ROGERIO KONDO

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná

de acordo RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias ao servidor ROGERIO KONDO, portador da Cédula de Identidade
R.G. sob n.° 5.735.966-8 SSP PR, admitido em 01 de dezembro de 2016, ocupante do emprego público de
MÉDICO INTERVENCIONISTA - 24 horas semanais, pelo regime CLT, lotado na base Descentralizada
situada no município de Campo Mourão, estado do Paraná, referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 à
30/11/2020, tendo por período de gozo de 04/05/2021 à 23/05/2021 em consonância às disposições do Art.
134 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama-PR, 05 de maio de 2021.

CELSO LUIZ POZZOBOM
PRESIDENTE DO CIUENP

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

PÉROLA - PR
RESOLUÇÃO 02/2021
Súmula: Dispõe sobre a composição da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições
legais que lhe conferem a Lei Municipal n°2702 de 11 de julho de 2019.
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a composição da diretoria para o período de 2021 a 2023.
Presidente: José Ferla
Vice-Presidente:Lucas Paiva Branco
Secretário Executivo: Eloneida Claudia Figueira Fonseca
Art.° 2° Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Presidente do CMDPcD
José Ferla

MUNICIPIO DE PéROLA

Estado do Paraná
DECRETO Nº 120, DE 04 DE MAIO DE 2021.
Declara PONTO FACULTATIVO.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo no dia 14 de maio de 2021, quando não haverá expediente nas repartições
públicas municipais, com exceção dos serviços considerados de essenciais e de utilidade pública, principalmente
Hospital Municipal, limpeza pública e outros serviços relevantes neste período.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 04 de maio de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal
(Republicado por incorreção)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO 01/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020, do
Incentivo Criança e Adolescente, conforme Deliberação nº 089/2019 do CEDCA/PR.
O do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de
novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020,Incentivo Criança e
Adolescente, conforme Deliberação nº 089/2019 do CEDCA/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA

Valor Total

300,00

1.200,00

310,00

2.480,00

HIFLY / HF 201

380,00

18.240,00

16

HIFLY / HF 201

390,00

6.240,00

UN

8

HIFLY / HF 201

390,00

3.120,00

UN

16

7.440,00

12

HIFLY / SUPER
2000
HIFLY / HF 201

465,00

UN

390,00

4.680,00

UN

4

HIFLY / HF 201

470,00

1.880,00

UN

4

XBRI / FORZA
AT 2

620,00

2.480,00

HIFLY / SUPER
2000
HIFLY / SUPER
2000

UN

12

UN

16

UN

18

UN

16

UN

32

630,00

7.560,00

650,00

10.400,00

GOODRIGE /
CR 960 A

970,00

17.460,00

HIFLY / SUPER
2000
HIFLY / SUPER
2000

680,00

10.880,00

710,00

22.720,00

1

16

1

18

1

19

1

20

1

22

1

24

1

25

1

26

1

27

1

41

1

42

1

44

1

46

1

47

1

48

1

49

1

50

APAE)
Pneu 275/80 R 22.5 Radial
Borrachudo 16 Lona (AXC-7320 /
AXC-7295 / BBJ-5983)
Pneu 295/80 R22.5 Radial 16
Lonas (VW Induscar AMU-3587)
Pneu 10.00-20 Radial Liso 16
Lonas (MB AYA-9233)
Pneu 10.00-20 Radial Borrachudo
16 Lonas (MB AYA-9233)
Pneu 17.5-25 L-3 16 Lonas
(Doosan DL-200-2/EOUGEM OJ630)
Pneu 14.9-26 12 Lonas (Trator
John Deere)
Pneu 23.1-30 12 Lonas (Trator
Jhon Deere)
Pneu 7.50-16 Canelado Agrícola
(Carreta Agrícola 1 e 2)
Pneus 7.50-16 Liso Comum
(Toyota AHL-9804)
Câmara de ar 19.5L-24 (Retro
Escavadeira 416E CAT)
Câmara de ar 17.5-25 (Pá
Carregadeira Doosan DL-200-2)
Câmara de ar 12.4-24 (Trator LS80)
Câmara de ar 23.1-30 (Trator Jhon
Deere 6415)
Câmara de ar 20.5-25 (Pá
Carregadeira CASE 621E)
Protetor de Câmara 10.00x20
(MB-2729 Atron AYA-9233)
Protetor de Câmara 17.5-25 (Pá
Carregadeira Doosan DL-2002/Eougem OJ-630)
Protetor de Câmara 20.5-25 Pá
Carregadeira CASE 621E)

UN

12

XBRI /
ROBUSTO

UN

6

UN

2

UN

8

UN

8

XBRI /
ECOWAY
DUNLOP / SP
350
DUNLOP / SP
431
GRIPMASTER /
G2 L2

UN

2

UN

2

UN

8

UN

4

UN

2

GRIPMASTER /
R1 W
MAGGION /
FRONTIERA 2
MAGGION /
FRONTIERA
PIRELLI /
ANTEO AT 52
QGOM

UN

2

UN
UN

2.065,00

24.780,00

2.060,00

12.360,00

1.995,00

3.990,00

2.150,00

17.200,00

5.190,00

41.520,00

3.780,00

7.560,00

7.600,00

15.200,00

740,00

5.920,00

780,00

3.120,00

398,00

796,00

QBOM

478,00

956,00

2

QBOM

295,00

590,00

2

QBOM

630,00

1.260,00

UN

4

QBOM

525,00

2.100,00

UN

10

SBN

48,00

480,00

UN

4

SBN

200,00

800,00

UN

4

SBN

280,00

1.120,00

TOTAL DO LOTE - 01
R$ 256.532,00
VALOR TOTAL DA ATA = R$256.532,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e dois reais).
PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.
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AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800 – CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300.
abril de 2005,
no Decreto Federal
nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto, e
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Valor Unit

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800 – CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300.
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br

CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 147/2021
Concede Férias a Servidores Públicos Municipais.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER férias aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, como segue:
Nome
RG
Aquisição
Período de Fruição
Aparecido Castanho
1.757.595
2020/2021
03/05/2021 a 01/06/2021
Elias Costa de Oliveira
4.375.362-2
2020/2021
19/04/2021 a 12/05/2021
Filomena A. Guilherme Castanho
6.761.154-3
2020/2021
03/05/2021 a 17/05/2021
Luciano da Silva
4.991.517-9
2017/2018
03/05/2021 a 17/05/2021
Marli Fatima Wietzikoski Halabura
6.366.441-3
2019/2020
03/05/2021 a 01/06/2021
Raquel Souza Marquezoni Pereira
9.693.896-9
2019/2020
03/05/2021 a 01/06/2021
Valdenir Rodrigues Alves
6.929.262-3
2019/2020
26/04/2021 a 25/05/2021
Vanderlei Ferreira
953.341
2019/2020
03/05/2021 a 01/06/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 03 de maio de 2021.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Marca/
Modelo
XBRI /
ECOLOGY
XBRI /
ECOLOGY

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800 – CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300.
APAE/Iveco CNPJ:
Daily81.478.133/0001-70
BDJ-3G93 - - (E-mail): compras@perola.pr.gov.br

PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA
CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE DO MUNICíPIO DE PéROLA – PR
RESOLUÇÃO 03/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial referente referente ao segundo semestre de 2020
do Incentivo Financeiro para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, conforme Deliberação
nº 062/2016 do CEDCA/PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pérola – Pr, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial referente ao segundo semestre de 2020,Incentivo Financeiro para
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, conforme Deliberação nº 062/2016 do CEDCA/PR
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05 de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA
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Processo: n.º 33/2021. Pregão Presencial nº 06/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresas para fornecimento de pneus e serviços de ressolagens para os veículos que
compõem a frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 05/05/21. Vigência: 12
meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: M A DAL POZZO ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.871.403/0001-58, estabelecida na RUA MANOEL RAMIRES,
1680, centro, CEP 87507-011, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços
registrados constantes abaixo:
Lote Item
Descrição
Unid Quant
Marca/
Valor
Valor Total
Modelo
Unit
1
12
Pneu
215/75
R17.5 UN
12
LING LONG /
1.080,00
12.960,00
Borrachudo 12 Lonas (MicroD905
ônibus
ARO-8F96/ARO6680/VW 8150 MCW-7574)
1
17
Pneu 275/80 R22.5 Radial Liso UN
40
LING LONG /
1.985,00
79.400,00
16 Lonas (VW 15.190 AXC-7320
LLF01
/ AXC-7295/VW ROMA ATC3152/ATC-3154/MB 1519 BBJ5983/FORD CARGO PIPA BBX9644/FORD
CARGO
BASCULANTE
2431
BDB6I42/MB-1419 PIPA BEJ-9I59)
4.298,00
25.788,00
1
21
Pneu 14.00-24 12 lonas UN
6
MALHOTRA /
(Motoniveladora 120K)
MG2 -L2
MG2451
1
28
Pneu 12.5-80 18 12 Lonas UN
2
MALHOTRA /
2.040,00
4.080,00
(Retroescavadeira
416E
ATU 410
Caterpillar)
1
31
Pneu 12.4-24 12 Lonas (Trator UN
2
MALHOTRA /
3.034,00
6.068,00
LS 80)
MRT 29
1
35
Pneu dianteiro 80/100-18 UN
4
FENNIX / MC
250,00
1.000,00
Motocicleta Honda CG 150cc
485
Start
1
36
Pneu
traseiro
90/90-18 UN
4
FENNIX / MC
250,00
1.000,00
Motocicleta Honda CG 150cc
57P REINF
Start
1
FENNIX / MC
325,00
325,00
1
38
Pneu
traseiro
110/80-18 UN
(Motocicleta Yamaha XTZ
57P REINF
125cc AVP-8420)
1
39
Câmara de ar 14.00-24 UN
6
Q BOM / TR
338,00
2.028,00
(Motoniveladora 120K)
220
1
40
Câmara de ar 12.5-80-18 UN
2
Q BOM /
238,00
476,00
(Retro Escavadeira 416E CAT)
TR212A
1
43
Câmara de ar 18.4-30 (Trator UN
2
Q BOM /
490,00
980,00
LS-80)
TRA218A
1
45
Câmara de ar 14.9-26 (Trator UN
2
Q BOM /
365,00
730,00
Jhon Deere 6415)
TR218A
2

AV. Dona Pérola Byington, nº 1.800 – CEP- 87.540-000 – Fone: (0xx44) 3636-8300 – Fax: 3636-8300.
1
RessolagensCNPJ:
Pneu81.478.133/0001-70
215/75x17.5 - (E-mail):
UN compras@perola.pr.gov.br
16
RUZZI / VIPAL
428,00

6.848,00
Radial Borrachudo (VW 8.120
/ RTZ501
ARO-8F96/ARO-6680/VW9.150 MCW-7574)
10
RUZZI/ ZE1
410,00
4.100,00
2
2
Ressolagens Pneu 215/75 UN
R17.5 Liso 12 (Micro-ônibus
ARL-8245/AXO-6610)
6
RUZZI / VIPAL
362,00
2.172,00
2
7
Ressolagens Pneus 7.50-16 UN
/ RZL10L
Liso Comum (Toyota AHL9804)
2
10
Ressolagens Pneu 10-16.5 10 UN
4
VIPAL /
759,00
3.036,00
Lonas (Bob Cat S130)
80.110.24
4
VIPAL /
734,00
2.936,00
2
11
Ressolagens Pneu 12.5-80 18 UN
170.280.34
(Retro
Escavadeira
416E
Caterpillar)
2
13
Ressolagens Pneu 14.9-26 UN
2
VIPAL /
1.284,00
2.568,00
(Trator John Deere 6415)
130.170.26
2
14
Ressolagens Pneu 23.1-30 UN
2
VIPAL /
3.390,00
6.780,00
(Trator Jhon Deere 6415)
170.220.30
TOTAL DOS LOTES
R$ 163.275,00
VALOR TOTAL DA ATA = R$163.275,00 (cento e sessenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais).
PAULO FERNANDO TRAVAIN BENTO
Diretor do Departamento de Compras e Licitação.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA
CRIANÇA
E
DO ADOLESCENTE DO MUNICíPIO DE PéROLA – PR
RESOLUÇÃO 03/2021
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020, do
Incentivo Financeiro para o Fortalecimento do Atendimento ÀS Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência e aos
Autores de Violência, conforme Deliberação nº 051/2016 do CEDCA/PR.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Pérola – Pr, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal n° 2314 de 30 de novembro de 2016.
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a prestação de contas parcial do pagamento até 31 de dezembro de 2020,Incentivo Financeiro
para o Fortalecimento do Atendimento ÀS Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência e aos Autores de Violência,
conforme Deliberação nº 051/2016 do CEDCA/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Pérola, 05de maio de 2021.
Eloneida Cláudia Figueira Fonseca
Presidente do CMDCA
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UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2021

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicaçõs legais

leis@ilustrado.com.br

MUNICIPIO DE PéROLA

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná
ESTADO DO PARANÁ
Aviso de ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO
PARANÁ – CIUENP, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de
acordo com legislação em vigor, encontra-se adiada a LICITAÇÃO, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para o seguinte:
OBJETO: implantação de registro de preços para aquisição de materiais gêneros
alimentícios, de copa e cozinha, higiene e limpeza e produtos de higienização, bem como
pilhas, para o CIUENP - SAMU 192 – Noroeste do Paraná.
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE;
VALOR TOTAL DA PRESENTE LICITAÇÃO – R$ 60.625,25 (Sessenta mil seiscentos e
vinte e cinco reais e vinte cinco centavos)
NOVA DATA DA ABERTURA – 20 DE MAIO DE 2021 – HORÁRIO: 14H00MIN;
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Lei nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº
10.520/2002;
O Edital poderá ser retirado, acessando o site www.samunoroestepr.com.br ou
pessoalmente depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), na conta corrente nº
47626-9, agência nº 0645-9, Banco do Brasil, de 2.ª a 6.ª feira, das 08h30min às 11h30min

Estado do Paraná
DECRETO Nº 123, DE 04 DE MAIO DE 2021.
Súmula: Dispõe sobre o Plano de Adequação do Município de Pérola, para atender o padrão mínimo de qualidade do
Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do
parágrafo único, do art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.
A Prefeita Municipal de Pérola, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO a
determinação contida no art. 18º, do Decreto Federal nº 10.540/2020
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido para o Município de Pérola, o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte
integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº
10.540, de 5 de novembro de 2020.
Art. 2º - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo,
incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e
Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos
Especiais, resguardada a autonomia.
§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si,
por intermédio de transmissão de dados.
§ 2º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira
e patrimonial, além de controlar e permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de
que trata o caput deste artigo.
Art. 3º - Os procedimentos e desenvolvimento das ações necessárias para a implementação do Plano de Ação no
prazo serão de responsabilidade conjunta dos seguintes Órgãos:
I – Secretaria Geral
II - Secretaria Municipal de Fazenda e Administração
III – Chefia de Gabinete
§ 1º Os responsáveis indicarão um representante para compor uma comissão de implantação e acompanhamento do
Plano de Ação com o objetivo de atender ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC.
§ 2º O Poder Legislativo, e o Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL
indicarão um servidor responsável para compor a comissão de implantação e acompanhamento do desenvolvimento
do Plano de ação para atender ao padrão mínimo de qualidade do SIAFIC.
Art. 4º - O Plano de Ação para implantação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC priorizará as seguintes ações:
I – Cientificarão aos Gestores Poder Executivo, Poder Legislativo e FASPEL.
II – Levantamento das demandas e especificidades dos Órgãos da Administração Municipal.
III – Levantamento das Especificações junto aos diversos Órgãos da Administração Municipal.
IV – Procedimentos para Contratação do Sistema único para atender a todos os Órgãos da Administração Municipal.
V – Execução da contabilidade e execução orçamentária e financeira de todos os Órgãos da Administração Municipal
no sistema único – SIAFIC a partir de 01 de janeiro de 2023.
Parágrafo Único: Será apresentado em anexo ao Plano de ação um cronograma de desenvolvimento evidenciando os
prazos previstos para execução das ações.
Art.5º - Os responsáveis designados no artigo 3º ficarão responsáveis pela disponibilização do Plano de ação ao
Órgão de Controle Interno e ao Tribunal de Contas do Estado, além da obrigação de divulgar em meio eletrônico de
amplo acesso público.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola/PR, aos 05 dias do mês de maio de 2021.
VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

e das 13h30min às 17h00min, na sede do CIUENP, na Rua Dr Paulo Pedrosa de Alencar,
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LICITAÇÃO E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP, NA RUA PAULO PEDROSA DE
ALENCAR, 4.348, CENTRO, UMUARAMA/PR.
Umuarama/PR, 05 de Maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM

ESTADO DO PARANÁ

Plano de Ação para o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira
e Controle – SIAFIC, está em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540/2020
Ação
Ação 01: Designar uma comissão especial
para estudo e avaliação dos requisitos
necessários ao atendimento do padrão
mínimo de qualidade do SIAFIC.
Ação 02: Levantamento de requisitos de
estrutura organizacional, estrutura de
informática e segurança da situação atual dos
entes.

Início
10/05/2021

Ação 03: Caso necessário realizar reuniões,
questionamentos junto as empresas
fornecedoras
de
software
para
entendimento quanto as ações evolutivas
que estão em curso para atendimento aos
padrões mínimos de qualidade do SIAFIC.

01/06/2021

Ação 04: Caso necessário contratação de
novo software realizar as devidas adequações
no termo de referências e auxiliar na
elaboração do edital de licitação, visando
garantir que as contratações estejam
aderentes aos padrões mínimos de qualidade
do SIAFIC.
Ação 05: Acompanhamento da migração de
dados, implantação e utilização dos
softwares.

01/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

Aviso de Adiamento PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO
PARANÁ – CIUENP, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de
acordo com o acatamento dos pedidos de impugnação, encontra-se adiada LICITAÇÃO,
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para
o seguinte:
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação,

Fim
31/05/2021

30/06/2021

31/07/2021

31/12/2021

31/12/2021

Resultado
Nomeação através de portaria
publicada da comissão especial.

Responsável
Poder Executivo

Avaliar a estrutura dos entes e a
situação que se encontra através
de diagnósticos, organizacionais,
infra-instrutora de informática,
redes e software, e os
respectivos contratos.
Tomar
conhecimento
das
medidas
em
andamento,
adotada ou planejada pela
empresa que atualmente fornece
o software e de outras que
também
fornece,
para
esclarecimento do software.
Garantir que a licitação para
aquisição ou locação de software
esteja dentro dos critérios
exigidos pelas legislações, com a
elaboração do termo de
referência, elaboração do edital e
a realização da licitação.
Garantir que a migração dos
dados e implementação dos
softwares
atendam
integralmente as exigências
feitas pelo Decreto 10.540/2020,
bem como se certificar que a
unificação dos softwares de
forma eficiente e que garanta a
independência
dos
demais
poderes e órgão, através do
acompanhamento, conferência,
questionamentos e testes junto a
empresa.

Comissão Especial

credenciados no Estado do Paraná, em abrangência de todo território que compõe o
Consorcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE;
Valor total estimado R$ 1.854.376,00 (Um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil
trezentos e setenta e seis reais;
NOVA DATA DA ABERTURA – 20 DE MAIO DE 2021 – HORÁRIO: 09H00MIN;
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – Lei nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº

Nº

Fundamentação Legal

Requisitos

*Atualmente o Sistema dos Poderes são diferentes.
Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 1º
O SIAFIC do ente federativo é utilizado por todos os Poderes e
1
órgãos referidos no art. 20 da LC nº 101/2000, incluídas as
defensorias públicas?
Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 3º
O Poder Executivo é o responsável pela contratação ou
2
desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC?
Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 3º
O Poder Executivo é o responsável pela definição das regras
contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação,
3
aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo,
resguardada a autonomia?
O SIAFIC controla e evidencia as operações realizadas pelos
Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos,
4
inciso I
as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias do ente
federativo?

10.520/2002;
O Edital poderá ser retirado, acessando o site www.samunoroestepr.com.br ou
pessoalmente depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), na conta corrente nº

5

47626-9, agência nº 0645-9, Banco do Brasil, de 2.ª a 6.ª feira, das 08h30min às 11h30min
e das 13h30min às 17h00min, na sede do CIUENP, na Rua Dr Paulo Pedrosa de Alencar,
n.°

4348

-

Centro

em

Umuarama,

Estado

do

Paraná

ou

pelo

OUTROS

ESCLARECIMENTOS

PODERÃO

SER

FORNECIDOS

NA

DIVISÃO

inciso I

6

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º,
inciso II

7

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º,
inciso III

8

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º,
inciso IV

9

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º,
inciso V

DE

LICITAÇÃO E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ - CIUENP, NA RUA PAULO PEDROSA DE
ALENCAR, 4.348, CENTRO, UMUARAMA/PR.
Umuarama/PR, 05 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Presidente do CIUENP

10

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º,
inciso VI

11

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º,
inciso VII

12

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º,
inciso VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jORGE DO PATROCíNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 04 AO CONTRATO DE COMPRA N° 084/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol,
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: A BENITEZ
E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 209,
CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCINIO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado
pelo Sr. ADILIO BENITEZ, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.191.950-7 SSP/PR, e do CPF/MF nº 524.194.28900, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, n° 320, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 22/2020, Processo
n° 64, data da homologação da licitação 16/06/20, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (um) BARRACÃO PRÉMOLDADO COM COBERTURA EM ALUZINCO, MEDINDO 497,00 M², Valor total do barracão, R$ 89.280,00 (oitenta
e nove mil duzentos e oitenta reais), e AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA
PARA FECHAMENTO DO BARRACÃO, valor dos materiais R$ 76.841,95 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e
um reais e noventa e cinco centavos), mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Clausula Primeira- Do Reajuste de Preço
Em razão da necessidade do objeto fica estabelecido o acréscimo do quantitativo de alguns itens do presente contrato
dentro do limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) em conformidade com o Art. 65, Parágrafo §1° da Lei 8.666/93.
ITEM QUANT.
DESCRIÇÃO
QUANT/ADITIV. VL/UNIT ATUALIZADO V.
TOTAL
DO
ADITIVO
05
570
Cimento sac. 50kg.
30
31,77
953,10
06
450
Cal hidratado sac. 20kg.
30
12,63
378,90
07
90
Areia lavada média
10
47,99
479,90
09
30.000
Lajota 6 furos 9x14x19
4.000
0,81
3.240,00
10
25
Malha tela POP 10X10 X2,00X3,00 – 4,2mm
6
240,00
1.440,00
11
30
Laje pré moldada com lajota ceramica 5mm
7
76,52
535,64
12
350
Tabua pinus 30x2,3x3 mt
30
21,50
645,00
38
505
Tubo esgoto 100MM
10
13,57
135,70
VALOR DO CONTRATO
VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 134.137,26
R$ 7.808,94
R$ 141.946,20
Clausula Segunda - Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas
neste Termo Aditivo.
Clausula Terceira– Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as
eventuais desavenças no cumprimento do presente contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO jORGE DO PATROCíNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA

Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o Parecer
Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando
que o Controle Interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram
conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação
nº. 009/2021, referente à Formalizar Termo de Colaboração e Parceria com a Entidade Associação Assistencial
Nossa Senhora Pastora de Tapejara – Paraná para Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, Programas e Projetos para atendimento de Crianças e Adolescentes em situação de Vulnerabilidade
Social, conforme a Lei n°. 2.209 de 28 de Abril de 2021. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação
nos termos da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da
entidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL NOSSA SENHORA PASTORA, inscrito no CNPJ
nº 05.346.949/0001-61, com o valor de R$-280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), tudo nas condições
previstas no processo de inexigibilidade.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei
Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal
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as obrigações, as receitas e despesas patrimoniais do ente
federativo?
O SIAFIC controla e evidência os recursos dos orçamentos, das
alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas
prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas
e pagas à conta desses recursos e das respectivas
disponibilidades?
O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Pública, a
situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas
e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou
confiados?
O SIAFIC controla e evidencia a situação patrimonial do ente
público e a sua variação efetiva ou potencial, observada a
legislação e normas aplicáveis?
O SIAFIC controla e evidencia as informações necessárias à
apuração dos custos dos programas e das unidades da
administração pública?
O SIAFIC controla e evidencia a aplicação dos recursos pelos
entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado,
incluído o controle de convênios, de contratos e de
instrumentos congêneres?
O SIAFIC controla e evidencia as operações de natureza
financeira não compreendidas na execução orçamentária, das
quais resultem débitos e créditos?
O SIAFIC emite relatórios do Diário, Razão e Balancete
Contábil, individuais ou consolidados, gerados em
conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das
contas públicas a que se refere o § 2º do art.
50 da LC nº 101/2000?
O SIAFIC permite a emissão das demonstrações contábeis e
dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários,
patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em
acordos nacionais ou internacionais, com disponibilização das
informações em tempo real (até o primeiro dia útil
subseqüente à data do registro contábil)?
O
SIAFIC
controla
e
evidencia
as
operações
intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na
apuração de limites e na consolidação das contas públicas?
O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinação dos
recursos legalmente vinculados à finalidade específica?
O SIAFIC é único no ente federativo e permite a integração com
outros sistemas estruturantes existentes?
O SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e
fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade?
Os registros contábeis realizados no SIAFIC estão em
conformidade com o mecanismo de débitos e créditos em
partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a débito há
outro lançamento a crédito de igual valor?
No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda
corrente nacionais?
O SIAFIC permite a conversão de transações realizadas em
moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio
vigente na data do balanço?
Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica
e refletir a transação com base em documentação de suporte
que assegure o cumprimento da característica qualitativa da
verificabilidade. O SIAFIC somente permite lançamentos
contábeis em contas analíticas?
O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes
elementos: I- a data da ocorrência da transação; II - a conta
debitada; III - a conta creditada; IV - o histórico da transação,
com referência à documentação de suporte, de forma
descritiva ou por meio do uso de código de histórico
padronizado; V - o valor da transação; e VI o número de
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da fonte dos recursos que financiou o gasto?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados referentes aos desembolsos independentes da
execução orçamentária?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados referentes a pessoa física ou jurídica beneficiária do
pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive
quanto aos desembolsos de operações independentes da
execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de
pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados referentes aos convênios realizados, com o número do
processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou
CNPJ do convenente, o objeto e o valor?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras,
quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento
licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade,
quando for o caso, com o número do respectivo processo?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras,
quanto à despesa, dos dados referentes a descrição do bem ou
do serviço adquirido, quando for o caso?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados e valores relativos à previsão da receita na lei
orçamentária anual?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras,
quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento,
resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for
o caso?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a
recursos extraordinários?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados e valores referentes ao recolhimento?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados e valores referentes à classificação orçamentária, com a
especificação da natureza da receita e da fonte de recursos?
O SIAFIC permite o armazenamento, a integração, a
importação e a exportação de dados, observados o formato, a
periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de
contabilidade da União?
O SIAFIC tem mecanismos que garantam a integridade, a
confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da
informação registrada e exportada?
Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificação do
sistema e do seu desenvolvedor?
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Decreto nº 10.540/2020, Art. 14
Decreto nº 10.540/2020, Art. 14, § 2º
Decreto nº 10.540/2020, Art. 15

O SIAFIC tem mecanismos de controle de acesso de usuários
baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução
orçamentária e financeira, de controle e de consulta?
O SIAFIC impede a criação de usuários sem a indicação de CPF
ou Certificado Digital (usuário genérico)?
O SIAFIC mantem controle da concessão e da revogação das
senhas de acesso ao sistema?
O SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento
e à habilitação de cada usuário e os mantem em boa guarda e
conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita
a consulta por órgãos de controle interno e externo e por
outros usuários?
O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de
dados efetuadas pelos usuários será mantido no Siafic e
conterá, no mínimo:
I ‐ o código CPF do usuário;
II ‐ a operação realizada; e
III ‐ a data e a hora da operação.
O SIAFIC mantém o registro das operações efetuadas no
sistema?
O SIAFIC tem mecanismos de proteção contra acesso direto
não autorizado a sua base de dados?
O SIAFIC veda a manipulação da base de dados e registra cada
operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados
(logs)?
O SIAFIC mantém cópia de segurança da base de dados que
permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha,
com periodicidade diária?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA

Estado do Paraná
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N°. 03 AO CONTRATO DE COMPRA N° 084/2020
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol,
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: A BENITEZ
E CANO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.458.177/0001-50, com sede à RUA JOSE HERMINIO VISCONCINI, nº 209,
CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCINIO, Estado do PR, Brasil, neste ato representado
pelo Sr. ADILIO BENITEZ, brasileiro, casado, portador do RG. nº 4.191.950-7 SSP/PR, e do CPF/MF nº 524.194.28900, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, n° 320, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato, firmado com amparo da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 22/2020, Processo
n° 64, data da homologação da licitação 16/06/20, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (um) BARRACÃO PRÉMOLDADO COM COBERTURA EM ALUZINCO, MEDINDO 497,00 M², Valor total do barracão, R$ 89.280,00 (oitenta
e nove mil duzentos e oitenta reais), e AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICA E HIDRAULICA
PARA FECHAMENTO DO BARRACÃO, valor dos materiais R$ 76.841,95 (setenta e seis mil oitocentos e quarenta e
um reais e noventa e cinco centavos), mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Clausula Primeira- Do Reajuste de Preço
Fica estabelecido o equilíbrio econômico - financeiro do Contrato n° 084/2020, conforme prevê a Lei 8.666/93 da
alteração de contratos, Artigo 37, Inciso 21 e o Artigo 65, Inciso 2, Alínea ‘’d’’ da Constituição Federal.
ITEMQUANT.DESCRIÇÃOVL.UNIT.ÍNDICE DE REAJUSTE EM PERCENTUALSALDO/
QUANT.VL/UNIT
ATUALIZADOVALOR TOTAL DA DIFERENÇA
1025MALHA TELA POP 10X10 4,2MM.169,0042,0125240,001.775,00
2720ELETRODUTO 3/4” 3MT.6,6739,43209,3052,60
331QUADRO C/BAR. DISTRIBUIÇÃO 225 AMP. BEM 56 DINTRIFÁSICO1.192,0013,2511.350,00158,00
VALOR DO CONTRATOVALOR DO TERMO ADITIVOVALOR ATUAL DO CONTRATO
R$ 132.151,66R$ 1.985,60R$ 134.137,26
Clausula Segunda - Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste
Termo Aditivo.
Clausula Terceira– Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais
desavenças no cumprimento do presente contrato.
E estando as partes de pleno acordo com o presente instrumento, firmam-no em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença de duas testemunhas que também o assinam.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de maio de 2021
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Av. Dona Pérola Byington, nº 1800 – Centro – CEP: 87540-000 – CNPJ: 81.478.133/0001-70
O SIAFIC controla e evidencia as operações realizadas pelos 01/01/2022 31/12/2022
Fone: 44-3636-8300
– e-mail:adm@perola.pr.gov.br
Paraná.
Decreto nº 10.540/2020,
Art. 1º §1º, Poderes
e órgãos e os seus efeitos sobre –
os Pérola
bens, os –
direitos,

email:

compras@samunoroestepr.com.br.
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Requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração
Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540/2020

intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, para o
fornecimento de combustíveis (gasolina, diesel comum e s10) em estabelecimentos

25

32

Presidente do CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná
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ANEXO ÚNICO
DECRETO N° 123, DE 05 DE MAIO DE 2021.

email:

compras@samunoroestepr.com.br.
OUTROS
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controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo
lançamento contábil. O SIAFIC só permite a inclusão de
registros contábeis se identificados todos esses elementos?
No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações
possibilita a indicação dos elementos necessários à sua
caracterização e identificação?
O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a segurança,
a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos
registros contábeis mantidos em sua base de dados?
O SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de
custos?
O SIAFIC veda a alteração dos códigos-fonte ou de suas bases
de dados que possam modificar a essência do fenômeno
representado pela contabilidade ou das demonstrações
contábeis?
O SIAFIC veda a utilização de ferramentas de sistema que
refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao
fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas
numerações seqüenciais e outros registros de sistema?
A escrituração contábil deve representar integralmente o fato
ocorrido e observar a tempestividade necessária para que a
informação contábil gerada não perca a sua utilidade. O SIAFIC
assegura a inalterabilidade das informações originais,
impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis
realizados?
O SIAFIC contem rotinas para a realização de correções ou de
anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o
registro histórico dos atos?
O SIAFIC ficará disponível até o vigésimo quinto dia do mês
para a inclusão de registros necessários à elaboração de
balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. O SIAFIC
impede a realização de lançamentos após o dia 25 do mês
subseqüente?
O SIAFIC ficará disponível até trinta de janeiro para o registro
dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao
exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução
das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar. O
SIAFIC impede a realização de lançamentos após o dia 30 de
janeiro?
O SIAFIC ficará disponível até o último dia do mês de fevereiro
para outros ajustes necessários à elaboração das
demonstrações contábeis do exercício imediatamente
anterior e para as informações com periodicidade anual a que
se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da LC nº 101/2000. O
SIAFIC impede a realização de lançamentos após o último dia
do mês de fevereiro?
SIAFIC disponibiliza, em meio eletrônico e de forma
pormenorizada, as informações sobre a execução
orçamentária e financeira, em tempo real (até o primeiro dia
útil subseqüente à data do registro contábil)?
A disponibilização em meio eletrônico de acesso público
observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do
número do processo que instruir a execução orçamentária da
despesa, quando for o caso?
O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros
sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas
aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos
dados referentes a classificação orçamentária, com a
especificação da unidade orçamentária, da função, da

Estado do Paraná
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 05
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 067/2016, firmado em 10 de maio de 2016, do Pregão
Presencial nº 033/2016.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA,
CONTRATADA:SELECT TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA, com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, com suas alterações, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO da vigência
estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/2016, firmado em 10 de maio de
2016, conforme justificativa anexa ao processo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: Pelo Presente Termo Aditivo fica prorrogado até 10 de maio de 2022 o
prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de Serviços n.º 067/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: Fica mantido o valor mensal de 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta
reais).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais
Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.
E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com
as testemunhas que também o assinam.
Maria Helena – PR, 04 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLíMPIA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 117/2021
REESTRUTURA EM NOVA COMPOSIÇÃO O COMITÊ MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são conferidas
por Lei, e de acordo com o Artigo 137 da Lei Orgânica Municipal e;
Considerando que 90% (noventa por cento) dos criadouros do mosquito transmissor (Aedes Aegypti) estão localizados
em residências e lotes baldios;
Considerando que epidemiologicamente há risco da ocorrência de dengue hemorrágica;
Considerando que o Município de Nova Olímpia está localizado numa região comprovadamente com grande
incidência de dengue;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica reestruturado em nova composição o COMITÊ MUNICIPAL DE COMBATE À DENGUE de caráter
consultivo, de assessoramento e de participação na formulação e realização de ações educativas, preventivas e de
mobilização da sociedade, voltadas ao combate à dengue.
Art. 2º - Este Comitê é composto pelas seguintes instituições, órgãos governamentais e não governamentais
existentes no Município de Nova Olímpia:
I – Membros Governamentais;
II – Secretaria Municipal de Saúde;
III – Agentes de Saúde;
IV – Escola Municipal Professora Maria Rodrigues Travaglia;
V – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rodoviários.
Art. 3º - O Comitê ora reestruturado será composto pelas seguintes pessoas:
I – Presidente: Andreia Cristina Batista Alves;
Suplente: Sergio Aparecido Pereira da Cruz.
II – Secretaria Municipal de Saúde: Camila Griffo;
Suplente: Daniele Arantes de Oliveira.
III – Agentes de Saúde:
Titular: Roberto Santana;
Suplente: Marlene Rodrigues Novak;
Titular: Marlene Peres Vieira Ribeiro;
Suplente: Geni Francisca Barbosa;
Titular: Zilda de Oliveira Almeida;
Suplente: Janaina Maria Barbosa.
IV – Escola Mun. Profª. Mª Rodrigues Travaglia:
Titular: Isabel Aparecida Martins Lopes;
Suplente: Geovania Aparecida dos Santos Silva.
V – Secretaria Mun. de Obras e Serv. Rodov:
Titular: Irisvaldo Alcantara dos Santos;
Suplente: David Rafael Santana Piloto.
Art. 4º - Caberá ao Comitê a elaboração do Regimento Interno do mesmo.
Art. 5º - Fica este Comitê autorizado a instituir/atualizar o Plano Municipal de Combate à Dengue, sempre que
necessário.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 05 dias do mês de maio do ano de 2021.
LUIZ LÁZARO SORVOS
Prefeito Municipal

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229
CGC/MF - 80.907.835/0002-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 006/2021
Diante da homologação da licitação acima referida, bem como da assinatura da ata respectiva, adjudico o objeto
licitado, em favor da empresa RICOL COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
CNPJ 14.041.732/0001-34, para a Contratação de empresa para conserto da retroescavadeira VOLVO BL60, no valor
de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)
Tapejara, em 05 de maio de 2021.
Ramiro Candido de Souza Junior
Diretor Executivo do Samae

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Rua Prefeito Carlito Shimdt Villela, 376 – Centro – Caixa Postal: 13 – Fone/Fax: (44) 3677-1229/3677-1701
CNPJ 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000
Tapejara – Paraná
PORTARIA Nº 019, DE 05 DE MAIO DE 2021
Concede licença prêmio a servidora.
O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA,
ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 1.122/2007 e em especial ao
disposto no art. 99 da Lei Municipal 755/1998;
RESOLVE:
Art. 1o Conceder a Servidora Pública Aldrea Magali da Motta, portadora da CI/RG nº 6.248.784-4 SSP/PR e do CPF/
MF nº 028.430.409-30, matrícula 011, ocupante do cargo de
Agente Administrativo, licença prêmio, de 05/05/2021 a 05/08/2021, referente ao período de 01/03/2013 a 01/03/2018.
Art. 2o Fica revogado o art. 2o da Portaria nº 018, de 13 de julho de 2018.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 05 de maio de 2021.
Av.CANDIDO
Dona Pérola
Byington,
nº 1800 – Centro – CEP: 87540-000 – CNPJ: 81.478.133/0001-70
RAMIRO
DE SOUZA
JUNIOR

Fone: 44-3636-8300 – e-mail:adm@perola.pr.gov.br – Pérola – Paraná.

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 068/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 011/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o Parecer Jurídico
prevê a Inexigibilidade em conformidade ao disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o
Controle Interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas,
em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 011/2021,
referente a Pagamento do Termo de Colaboração e Parceria a Entidade ao Abrigo São Francisco de Assis, referente
ao acolhimento/abrigo de Crianças e Adolescentes sobre Medida Protetiva, conforme a Lei n°. 2.209 de 28 de Abril de
2021. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos da declaração de inexigibilidade expedida
pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da entidade: ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, inscrito no
CNPJ nº 80.291.081/0001-65, com o valor de R$-152.111,00 (cento e cinqüenta e dois mil e cento e onze reais), tudo
nas condições previstas no processo de Inexigibilidade.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei
Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 254, DE 05 DE MAIO DE 2021
Concede Licença a gestante.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 71, inciso VI e IX, da Lei Orgânica do
Município, e considerando a data de nascimento do filho no dia 15 de fevereiro de 2021 constante no atestado médico emitido em
16 de abril de 2021, pela Dr.ª Eunice Remde – CRM – 16.103,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder à servidora KEILA SOUZA COUTO FAXINA, portadora da CI/RG n.º 12.857.390-9 – SSP-PR, ocupante do cargo
efetivo de Auditor Fiscal Tributário, lotada na Secretaria de Finanças, Licença a gestante, de 103 (cento e três) dias, com início
em 04 de maio de 2021 e término em 14 de agosto de 2021, nos termos do artigo 86 e §§, da Lei Municipal n.º 755 do dia 09 de
dezembro 1998, com alteração dada pela Lei Complementar n.º 032, de 16 de setembro de 2010.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 05 de maio de 2021.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
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DECRETO Nº 1446_2021
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DECRETO Nº 1446/2021, de 05/05/2021

m
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento da epidemia de
infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) a serem
observadas no Município de Alto Piquiri e dá outras providências.
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CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto
do Novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);

m
m m

m

m

m

m

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como
pandemia do COVID-19;

m

m

m
m
m

CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal; nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
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CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22
de março de 2020;
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.317, de 21 de março de 2020, e o Decreto Estadual nº 4.886, de 19
de junho de 2020;

m
m

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID19);

m
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CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
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m

m m
m m

CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
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m
m

m

m
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CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal; referendando a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, no sentido de que as
medidas para enfrentamento do Novo Coronavírus são de competência legislativa concorrente da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios;
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CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção
das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à Saúde Pública;
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CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificidades do cenário

m
m
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epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;

m

m m

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1307/2020, de 16 de junho de 2020, que Regulamenta a Lei Estadual
nº 20.189, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no
contexto da pandemia da COVID-19 enquanto perdurar o estado de calamidade pública, assim como
regulamenta as multas pelo descumprimento;
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CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento gradual das atividades produtivas e de circulação de
bens e serviços e práticas esportivas no Município faz-se necessário, faz adequação de medidas menos
restritivas;
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CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Paraná n° 7.506 de 30 de abril de 2021;
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m

m

m
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

m

m

m

m

m

m
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a decretação do estado de calamidade pública e da situação de emergência na Saúde
Pública do Município de Alto Piquiri, efetivada em razão do surto do Novo Coronavírus (COVID-19) em 09 de
julho de 2020, devendo em seu território serem observadas as medidas restritivas de enfrentamento à doença
impostas por este Decreto.
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Art. 2º Institui, no período das 23 horas às 5 horas, diariamente, restrição provisória de circulação em espaços
e vias públicas.
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Parágrafo único Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de
serviços de saúde e farmacêuticos.

m
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m

m

m

Art. 3º Proíbe a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no
período das 23 horas às 5 horas, diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos
comerciais.

m

Art. 4º Fica determinado como serviços e atividades que são considerados essenciais para fins deste decreto:
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m

m

m

m

m

m
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m

m

m
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I - captação, tratamento e distribuição de água;

m

II - assistência médica e hospitalar;

m

m

m

III - Clínica veterinária;

m
m

IV - produção e comercialização de medicamentos para uso humano, inclusive na modalidade de entrega
delivery e similares;

m

m
m

m

m

V - Supermercados, açougues, mercearias, panificadoras, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, frutaria, food
truck e distribuidora de alimentos;

m

m

m

m

VI - funerários;
VII - transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros;

m

m
m

VIII - fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada ao
funcionamento;

m

IX - transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e a coleta de lixo;

m

m

m

X - captação e tratamento de esgoto e lixo;

m

XI - imprensa;

m

XII - segurança privada;

m

XIII - transporte e entrega de cargas em geral;

m

XIV - serviços postal e o correio aéreo nacional;

m

m

m

m

m

m

05/05/2021

m

DECRETO Nº 1446_2021

m

m

XV - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas 2/10
pelo
192.168.20.253:8085/atoslegal/atooficialdecretoprint/
Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas;
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XVI - iluminação pública;
XVII - posto de combustíveis, distribuição de gás liquefeito de petróleo;

m

m

m

XVIII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

m

XIX - vigilância agropecuária;

m

m

XX - serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre;
XXI - atividades religiosas de qualquer natureza, com ocupação máxima de 30% (trinta por cento) do espaço
destinado ao público garantido o afastamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, em
todas as direções;
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m
m
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XXII - serviços de fisioterapia.
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m
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m

m

Art. 5º Suspende o funcionamento dos seguintes serviços e atividades:

m

I - estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados, tais como
casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques infantis e temáticos;

m

m

m

m

m
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II - reuniões de qualquer tipo, com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, comemorações, festas de
aniversários, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos, em espaços de uso público,
localizados em bens públicos ou privados;

m

III - aglomerações de pessoas em vias públicas como (praças, ruas e avenidas);

m
m

Art. 6º Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar, com restrição de horário, modalidade de
atendimento e/ou regras de ocupação e capacidade:

m

m
m

m

m
m

m
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m

m

m

m

m

I - atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais e de prestação de serviços não
essenciais, em seu horário normal de funcionamento, com limitação de 50% de ocupação;

m

m

m

II - academias de ginástica para práticas esportivas individuais e/ou coletivas: das 6 horas às 22 horas, com
limitação de 30% de ocupação;

m

m

III - restaurantes, bares, lanchonetes e pizzarias: das 08 horas às 23 horas, com limitação da capacidade em
50%;

m

m

m

a) Após ás 23 horas é permitido apenas a modalidade Delivery, desde que o entregador esteja devidamente
identificado.
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m

m
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m

m

m
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VI - evitar a utilização de mão de obra dos que convivem imprescindivelmente com pessoas a partir de 60
(sessenta) anos de idade, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas
e, com a imunidade ou a saúde debilitada.

m

m

m
m

m

§1° Os veículos de transportes público deverão ainda:

m

m
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Estado do Paraná
Decreto nº 062/2021
EMENTA: Dispõe sobre as medidas complementares
para enfrentamento de pandemia declarada pela
OMS –decorrente do Coronavírus – COVID19, no âmbito do município de Nova Olímpia – Estado do
Paraná e, dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
que lhe confere a Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de
que o surto do Novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPIO);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como
pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7° do artigo 3° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal n° 10.288,
de 22 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 4.317, de 21 de março de 2020, e o Decreto Estadual n° 4.886,
de 19 de junho de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 6.938, de 26 de fevereiro de 2021;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, referendando a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6341, no sentido
de que as medidas para enfrentamento do Novo Coronavírus são de competência legislativa concorrente
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e
adoção das medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos
à Saúde Pública;
CONSIDERANDO que as medidas restritivas de enfrentamento até então adotadas no Município de Nova
Olímpia têm auxiliado, em muito, a manter controlada a transmissão do vírus e a viabilizar o seu combate,
bem como a implementar o tratamento de saúde adequado aos infectados;
CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento gradual das atividades produtivas e de
circulação de bens e serviços no Município faz-se necessário, a fim de evitar o colapso econômico de
alguns setores da sociedade, o que pode gerar inclusive lesão à saúde pública, aqui entendida em sentido
amplo;
CONSIDERANDO a necessidade de estabilização do número diário de casos de contaminados por
COVID-19 em nosso Município;
DECRETA:
Art. 1º - Para fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades essenciais:
I- captação, tratamento e distribuição de água;
II- assistência médica e hospitalar;
III- assistência veterinária;
IV- produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário e produtos
odontomédico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega delivery e similares;
V- produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência
e similares, ainda que localizados em rodovias;
VI- agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da
vida animal;
VII- funerários;
VIII- transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de
passageiros;
IX- fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade esteja autorizada
ao funcionamento;
X- transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e à coleta de lixo;
XI- captação e tratamento de esgoto e lixo;
XII- telecomunicações;
XIII- processamento de dados ligados a serviços essenciais;
XIV- imprensa;
XV- segurança privada;
XVI- transporte e entrega de cargas em geral;
XVII- atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da
Constituição Federal;
XVIII- atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental,
intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e
interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei Federal nº
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
XIX- outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico, indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade;
XX- setores industrial e da construção civil, em geral;
XXI- geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para
o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de
energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
XXII- iluminação pública;
XXIII- distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de
petróleo;
XXIV- vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XXV- prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XXVI- inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XXVII- vigilância agropecuária;
XXIII - serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre;
XXIX- fiscalização do trabalho;
XXX- produção, distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e de ambientes;
XXXI- serviços de fisioterapia e terapia ocupacional.
Parágrafo único. São consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização
dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos
e das atividades essenciais.
Art. 2º - as seguintes atividades e serviços deverão funcionar, a partir do dia 04 de maio de 2021 até às
00:00 horas do dia 14 de maio de 2021, com regras de ocupação e capacidade:
I– atividades comerciais, galerias e centros de prestação de serviços, não essenciais: dás 08:00 horas às
18:00 horas, de segunda a sábado, com limitação de 30% de ocupação;
II– academias de ginásticas para práticas esportivas individuais ou coletivas: dás 06:00 horas às 20:00
horas, de segunda a sexta-feira, com limitação de 30% de capacidade;
III – Os serviços e atividades de comercialização de alimentos prontos, tais como restaurantes,
lanchonetes, pizzarias, pesqueiros, tabacaria, conveniências, fast food, sorveterias, bares e trailers
poderão atender exclusivamente via delivery (entrega, distribuição ou remessa), vedado o consumo local
nos respectivos estabelecimentos.
Parágrafo único. O funcionamento na modalidade de delivery dos estabelecimentos previstos neste artigo
poderá ser realizado excepcionalmente até às 23:00 horas.
Art. 3º - Fica proibido (a):
I- a aglomeração de pessoas e o consumo de bebida alcoólica nas ruas, passeios, logradouros, bosques,
praças, quadras, piscinas, ginásios e outros locais públicos;
II- qualquer aglomeração de pessoas, ainda que em razão do desenvolvimento de serviço ou atividade
essencial, inclusive no setor privado, cabendo ao responsável por este adotar medidas para a dispersão
dos indivíduos no interior ou nas imediações do respectivo estabelecimento.
III– o funcionamento de casas noturnas, casas de festas, chácaras de lazer e atividades correlatas;
IV– a realização de reuniões, congressos, convenções e outros eventos de interesse profissional, técnico
ou cientifico, bem como a realização de evento presencial cultural, social, festivo e recreativo;
V– o funcionamento de parques infantis, temáticos e piscinas;
VI– a prática de atividades esportivas coletivas amadores em espaços públicos e/ou privados, tais como:
futebol, futsal, voleibol, handebol e basquete;
§ 1º. Considera-se aglomeração de pessoas o conjunto de indivíduos em que não se mantenha o
espaçamento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre eles.
§ 2º. Excepcionalmente poderão reunir-se no dia 09 (nove) de maio do corrente ano, em comemoração ao
Dia das Mães, pessoas do mesmo grupo familiar no número máximo de 12 (doze) pessoas, desde que o
façam no interior do seu domicílio.
Art. 4º - No desenvolvimento das atividades permitidas por este Decreto, são obrigatórias as seguintes
condutas:
I- trabalho remoto para todas as funções em que isso for possível;
II- a implantação de horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público
durante o horário de pico de deslocamento;
III- evitar viagens de trabalho aéreas ou rodoviárias intermunicipais e interestaduais em coletivos;
IV- restringir ou proibir atendimento de idosos e pessoas com comorbidades em locais e atividades cuja
natureza aumenta o risco de infecção pelo COVID-19;
V- seguir estritamente as orientações da Divisão de Vigilância em Saúde para cada atividade de risco;
Art. 5° - Fica instituído, no período das 20:00 horas às 05:00 horas, diariamente, restrição provisória de
circulação em espaços e vias públicas.
§1º - Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação de pessoas e veículos em razão de serviços
e atividades essenciais, sendo atendidos como tais todos aqueles definidos no art.1º deste decreto.
Art. 6º - Os serviços de oficina mecânica em geral, reparação e manutenção de veículos/motos e seus
respectivos componentes, eletrônicos, eletrodomésticos, eletricista, encanador e assemelhados poderão
atender apenas situações de urgência e/ou emergência para minimizar ou cessar o dano, vedada a
permanência de clientes no estabelecimento.
Art. 7º - Ficam suspensas a realização de atividades religiosas presenciais em templos ou assemelhados,
facultando-se a realização de atividades para transmissão por meios digitais, desde que realizadas com
número reduzido de pessoas, respeitando-se as condicionantes sanitárias e as regras de circulação.
Art 8º - Salões de beleza e barbearias poderão atender, dás 08:00 horas às 18:00 horas, de segunda a
sábado, com capacidade de atendimento reduzido em 30% e com agendamento prévio, sendo proibido a
modalidade de espera na recepção do estabelecimento.
Art. 9º - É obrigatório, a toda população, o uso de máscara nos locais públicos e nos privados acessíveis
ao público, no Município de Nova Olímpia.
§1° Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, a pessoa física ou jurídica que desenvolve
atividade comercial, industrial ou que preste serviço, bem como a Administração Pública Direta e Indireta
dos três Poderes, fica obrigada a exigir o uso de máscaras e álcool 70% de todos os seus colaboradores
em serviço e dos clientes dentro do estabelecimento, bem como controlar o fluxo de pessoas, através de
um funcionário, obedecendo a capacidade de 30% ;
§2° A máscara mencionada no caput deste artigo pode ser a denominada “caseira”, segundo a Nota
Informativa 03/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, expedida pelo Ministério da Saúde em 02 de abril de 2020.
Art. 10 º - Fica recomendado aos munícipes:
I- não realizar viagens intermunicipais, nacionais e internacionais e realizá-las apenas quando estritamente
necessárias, por qualquer meio de transporte;
II- aumentar os cuidados com a higiene pessoal e com a limpeza de superfícies frequentemente tocadas,
tais como telefones, botões de elevador, computadores, mesas, mesas de almoço, cozinhas, banheiros;
III- evitar a circulação em locais públicos, o uso do transporte público, aglomerações e a idas ao serviço
de saúde quando adiável e o contato social com pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de
doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde
debilitada;
IV - fazer uso da etiqueta respiratória nos locais onde a não utilização da máscara seja permitida, que
consiste na conduta de proteger o nariz e a boca com um lenço descartável, de pano ou com o antebraço
ao tossir ou espirrar.
Art. 11º. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto considera-se infração ao
artigo 63, inciso XLIV, da Lei n° 13.331, editada em 23 de novembro de 2001 pelo Estado do Paraná, e
sujeita o infrator às sanções previstas em tal artigo, que poderão ser aplicadas pelas autoridades sanitárias
municipais inclusive (artigo 8° e inciso IX do artigo 13 da lei estadual).
§1° As penalidades referidas no caput deste artigo não afastam a aplicação de outras previstas nas demais
legislações, inclusive as previstas na Portaria Interministerial n° 5, de 17 de março de 2020, do Governo
Federal, da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977 e do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro
de 1940 (Código Penal).
§2° As penalidades referidas no caput deste artigo serão dosadas e aplicadas consoante o procedimento
previsto nos artigos 45 a 62 e artigos 65 a 75, da Lei n° 13.331, editada em 23 de novembro de 2001 pelo
Estado do Paraná, sendo que o prazo previsto no artigo 69 daquela lei fica alterado para 3 (três) dias, no
caso de infração ao presente Decreto.
§3° A administração municipal intensificará a fiscalização referente às barreiras sanitárias para o combate
ao COVID19, podendo atuar em cooperação com as autoridades estaduais e federais, e estando
autorizada a entrar no estabelecimento privado e ali permanecer para verificar o regular cumprimento das
exigências e, em caso de constatação de descumprimento, tomará as medidas cabíveis nos termos da
legislação, valendo-se inclusive da força policial quando necessário.
Art. 12º. Ficam suspensas as disposições do Decreto Municipal nº. 049, de 14 de abril de 2021, bem
como do Decreto Municipal Complementar 131/2020, nos pontos em que conflitar com este novel ato
normativo municipal.
Art. 13º - As medidas previstas neste ato administrativo, entra em vigor a partir das 00:00 horas do dia 04
de maio e vigerá até às 00:00 horas do dia 14 de maio de 2021.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 03 de maio de 2021.
Luiz Lazaro Sorvos
Prefeito Municipal

I - circular com os vidros abertos, sempre que possível;
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II - circular, quando impossível manter os vidros abertos, com o ar-condicionado devidamente limpo e não no
modo de recirculação de ar;
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III - ser higienizados com álcool 70% (setenta por cento) ou similar sempre que chegarem ao terminal,
especialmente quanto aos puxadores, corrimãos e outros locais em que os usuários comumente aponham suas
mãos; e
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 067/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 010/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado,
considerando que o Parecer Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao
disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o Controle Interno
atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que
me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações,
RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 010/2021, referente a Firmar Termo de
Colaboração e Parceria com o Asilo São Vicente de Paula com o Município, afim de
atendimento realizado de forma continuada no âmbito da Proteção Social Especial
de Alta Complexidade de acolhimento institucional para idosos de 60 (sessenta) anos
ou mais, de ambos os sexos, portadoras de necessidades educacionais especiais
do Município de Tapejara – Estado do Paraná, Conforme Lei Municipal nº 2.209 de
28 de Abril de 2021. Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos
termos da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de
Licitação, em favor da entidade: ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, inscrito no CNPJ
nº 75.793.646/0001-72, com o valor de R$-25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tudo
nas condições previstas no processo de Inexigibilidade.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista
no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente
expediente devidamente autuado e arquivado.
Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEjARA

ESTADO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO Nº 002/2021
Súmula:
Dispõe sobre Sistema de Controle Interno, objetivos, competências, Requisitos para exercício das funções
de Controlador Interno, no LEGISLATIVO Municipal de Tapejara-PR e prevê outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE
DO LEGISLATIVO, PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO, QUE TEM FORMA, CONTEÚDO E
EFICÁCIA DE LEI E É A ADEQUADA ESPÉCIE NORMATIVA PREVISTA NO INCISO VII, DO ARTIGO
59, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, promulgada em 1988, PARA
REGULAMENTAR O FUNCIONAMENTO INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Fica instituído no âmbito do Legislativo Municipal de Tapejara-PR o Sistema de Controle Interno
que é separado e independente dos outros Poderes, mas agirá com harmonia e integração com o que é
previsto e aplicável quanto ao Poder Executivo Municipal, devendo atuar de forma integrada e que abranja
todos os órgãos e agentes públicos vinculados ao Legislativo Municipal, direta ou indiretamente, sujeitos
a fiscalização.
Art. 2o O Sistema de Controle Interno tem como objetivos básicos assegurar a boa gestão dos recursos
públicos e apoiar o controle externo na sua missão institucional de fiscalizar os atos da gestão e
funcionamento do legislativo municipal, relacionados à execução contábil, financeira, operacional e
patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas.
Parágrafo único. O Controle dos atos inerentes a execução orçamentária e financeira da gestão do
Legislativo Municipal será exercido de forma prévia, concomitante e subseqüente.
Art. 3o O Sistema de Controle Interno compreende um plano de organização de métodos e medidas
adotados pela gestão do Legislativo Municipal para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas
operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos, tendo como objetivos
específicos:
I – Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.
II – Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas,
financeiras e resultados dos programas de governo e avaliar os resultados quanto a eficácia, eficiência,
efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos
recursos públicos, como estabelecido em Lei.
III – Comprovar a legalidade dos atos de gestão.
IV – Exercer controle das operações de crédito, avais, garantias, bem como, dos direitos e haveres que o
Legislativo Municipal possa vir a ter;
V – Supervisionar os procedimentos licitatórios que sejam realizados;
VI – Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional;
VII – Supervisionar o registro e a movimentação dos bens patrimoniais e dos de domínio público;
VIII – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar;
IX – Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total com pessoal
ao respectivo limite, caso necessário, nos termos do previsto nos artigos 22 e 23, da Lei Complementar
Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
X – Indicar e cobrar as providências necessárias para boa gestão do Poder Legislativo, conforme o disposto
no artigo 31, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), para recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias, aos respectivos limites
impostos por lei;
XI – Efetuar o controle da destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista
as restrições constitucionais e da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal);
XII – Realizar acompanhamento do controle sobre o cumprimento do limite de gastos do Legislativo
municipal, inclusive no que se refere ao atingir metas fiscais, nos termos do previsto na Constituição
Federal e da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
informando à quem competir sobre necessidade de providências e, em caso de não atendimento, informar
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para as providências cabíveis;
XIII – Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive, de caráter administrativo e operacional, sobre
os resultados atingidos pela gestão da coisa pública ou recursos, ativos ou passivos dela decorrente;
XIV – Realizar acompanhamento sobre a observância dos limites legais e constitucionais de aplicação
com gastos em áreas afins;
XV – Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a eficácia, eficiência e economicidade na gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública;
XVI – Expedir alerta formal às autoridades administrativas para que instaurem, sob pena de
responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros
incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao Erário público;
XVII – Realizar inspeções e auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, tributário,
patrimonial, de pessoal, demais sistemas e atender exigências legais, bem como, recomendações e/ou
exigências advindas do Tribunal de Contas do Estado;
XVIII – Proporcionar o estímulo e a obediência das normas legais, diretrizes administrativas, instruções
normativas, estatutos e regimentos que tratem da concretização do interesse público e supremacia deste
sobre os interesses privados;
XIX – Garantir a promoção da eficiência operacional e permitir a conferência da exatidão, validade e
integridade dos dados contábeis que serão utilizados pela organização para tomada de decisões;
XX – Cumprimento, por parte do titular da função de Controle Interno, do estabelecido no parágrafo único,
do artigo 54, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
XXI – Avaliar os custos das obras e serviços realizados pela administração e apurados em controles
previstos pela Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual.
XXII – Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores
públicos.
XXIII – Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de ativos.
XXIV – Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde.
XXV – Acompanhar o equilíbrio financeiro em cada uma das fontes de recursos.
Art. 4o O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte organização:
I – Controladoria Interna é uma unidade operacional que tem como objetivos propor ao gestor do Legislativo
Municipal a devida estruturação do Sistema de Controle Interno desse Poder e deverá ser também, o
órgão que disciplinará as normas inerentes ao funcionamento e aplicação do Sistema de Controle Interno.
II – Unidades Operacionais de cada setor do órgão, são unidades administrativas, executivas, de
assessoria ou equipe de trabalho, que serão responsáveis como agentes de efetivação do Sistema de
Controle Interno, propondo melhorias e atualização das normas, tendo a responsabilidade de repassar aos
demais servidores do setor, os atos, mudanças, atualizações das normas de controle interno necessários,
sendo responsável, o servidor que ocupar o maior cargo hierárquico, em cada unidade de gestão do
Legislativo Municipal.
III – Auditoria Interna é verificação e forma de exames apurados que visam constatar e validar a veracidade
dos registros, demonstrativos contábeis e financeiros, a luz da legislação e normas do controle interno, os
quais devem também, apontar falhas e/ou irregularidades na prática das norma editadas pela Controladoria
Interna, bem como, a legislação pertinente a cada função.
IV – Tomada de Contas Especial é um processo devidamente formalizado e dotado, de rito próprio, que visa
apurar responsabilidades daquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário, não cumpra o dever de prestar contas ou outras obrigações legais pertinentes.
V – Processo Administrativo é um instrumento utilizado para aplicação e cumprimento do previsto em
lei, inclusive, impor punição aos servidores que violem regras jurídicas, cometerem faltas funcionais, não
cumprirem normas de controle interno e legislação pertinente ao exercício de suas funções.
Art. 5o A Controladoria Interna, qualificada como Unidade Operacional, integrará a estrutura organizacional
do Legislativo Municipal, vinculada diretamente a Presidência do Legislativo, com as atribuições definidas
nesta Lei, na Lei do Plano de Cargo, Carreira e Salários – PCCS.
CAPITULO II
COMPETÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO
Art. 6o A Controladoria Interna compete:
I – Elaborar as normas de Controle Interno para os atos da gestão do Legislativo Municipal.
II – Propor aos Chefes dos setores, quando necessário, atualização e adequação das normas de Controle
Interno para os atos da gestão do Legislativo Municipal e/ou medidas ou providências específicas que
sejam recomendáveis colocar em prática.
III – Programar e organizar auditorias nas Unidades Operacionais, com periodicidade mínima anual.
IV – Programar e organizar auditorias, quando exigido;
V – Manifestar-se, expressamente, sobre as contas anuais da gestão do Legislativo Municipal com
atestado do Presidente da Câmara que tomou conhecimento das conclusões nela contida.
VI – Encaminhar Relatório de Auditoria ao Tribunal de Contas e manifestação sobre as contas anuais
pertinentes a gestão do Legislativo Municipal, com indicação das providências adotadas e a adotar para
corrigir eventuais ilegalidades ou irregularidades, ressarcir danos causados ao erário, ou evitar a ocorrência
de falhas semelhantes.
VII – Instaurar Tomada de Contas Especial ou Processo Administrativo nos casos de identificação de ato
ilegal, ilegítimo ou anti-econômico de que resulte dano ao erário.
VIII – Sugerir que solicitem ao Tribunal de Contas a realização de auditorias especiais.
IX – Comunicar aos responsáveis, no âmbito de suas competências, para que façam instauração de
Processo Administrativo nos casos de descumprimento de norma de controle interno.
X – Dar conhecimento ao Tribunal de Contas sobre irregularidades ou ilegalidade apuradas em Tomada
de Contas Especial ou processos administrativos realizados, com indicação das providências adotadas ou
a adotar para ressarcimento de eventuais danos causados ao erário e para corrigir e evitar novas falhas.
XI – Programar e sugerir participação dos servidores em cursos de capacitação voltados para melhoria
do controle interno.
XII – Assinar, por seu titular, em conjunto com o Presidente do Legislativo Municipal e o responsável
pelas Finanças Públicas do órgão, Relatório de Gestão Fiscal de que tratam os artigos 54 e 55 da Lei
Complementar Federal n° 101/2000.
XIII – instaurar procedimentos administrativos para apurar a responsabilidade de pessoas jurídicas e
aplicar as sanções previstas na Lei Federal n° 12.846, de 2013, como dever de ofício.
§ 1° - A designação de servidores estáveis e efetivos que disponham de capacitação técnica e
profissional existente lotado no Legislativo Municipal ou que possam ser cedidos, para exercício das
funções e competências inerentes ao sistema de controle interno, devem ter ainda, formação em nível
superior, dentre as áreas de: Ciências Contábeis; Ciências Jurídicas ou Direito; Ciências Econômicas;
Administração, Administração Pública ou Gestão Pública, deverá ser feita por meio de ato da mesa
executiva do Legislativo.
§ 2° - Não poderá ser nomeado Controlador Interno o servidor que estiver em estágio probatório, exercer
atividade político-partidária, exercer outra atividade profissional e/ou gere conflito de interesse com a
função de controlador, ter sido penalizado ou estar sendo processado por causa de infração administrativa,
civil ou criminal.
§ 3° - A função de Controlador Interno será exercida por mandato que coincidirá com a vigência do Plano
Plurianual, somente podendo ser destituído o Controlador por causa de falta grave, improbidade, sendo-lhe
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, exceto em caso de solicitação formal do mesmo,
para o desligamento da função, ou seja, a pedido do servidor, e desde que não tenha dado causa.
§ 4º - O mandato da função de Controlador Interno poderá ser prorrogado por uma única vez, respeitado o
previsto o parágrafo anterior, devendo as funções ser exercidas alternadamente, por outros servidores que
preencham os requisitos previstos nos §§ 1° e 2° acima.
§ 5° - Ao servidor designado para a função de Controlador Interno, quando destituído, caberá assumir todas
as responsabilidades inerentes à função até a data da entrega do cargo, inclusive no caso de afastamento
acorrer a seu pedido, não cabendo ao substituto assinar relatórios correspondentes ao período anterior a
sua posse e efetivo exercício da função.
§ 6 – Em caso de falta de servidores efetivos com capacitação para ocupar e exercer a função de
Controlador Interno, torna-se possível solicitar a cedência de servidor de outro ente público, para
desempenhar a função, desde que cumpra com o determinado nos §§ 1º e 2º acima, em conformidade com
o previsto em lei de cedência de servidores e colaboração entre os Poderes.
§ 7° - A função de Controlador Interno será remunerada com acréscimo de gratificação que será definida
em específico ato da mesa executiva do Legislativo e que não pode exceder 100% (cem por cento) sobre o
vencimento do servidor, nos termos do previsto no § 1°, do artigo 71, da Lei Municipal n° 755, de 1998, ou
outra lei que venha substituí-la, subsidiariamente aplicável ao Legislativo Municipal.
§ 8° - Em caso de desligamento da função de controle interno a pedido do servidor designado ou na
hipótese do termino do mandato, deverá ser respeitado antecedência mínima de 30 (trinta) dias para que
ocorra transição e seja realizado treinamento de novo servidor que assumirá a função e encargos de
controlador.
§ 9° - O novo servidor designado deverá cumprir o período remanescente do mandato, podendo ser
renomeado às funções, nos termos do previsto no §4º, deste artigo.
§ 10° - Incumbe ao Controlador Interno dar efetiva aplicação ao Sistema de Controle Interno previsto
nesta Lei.
CAPITULO III
UNIDADES OPERACIONAIS
Art. 7o As Unidades Operacionais de Controle Interno que constem na estrutura organizacional e funcional
do Poder Legislativo Municipal, em conformidade com o previsto no inciso II, do artigo 4°, compete:
I – Desempenhar suas funções em estrito cumprimento das normas de Controle Interno editadas e demais
regras jurídicas vigentes, sob pena de responsabilidade, sujeitando-se a imputação de débito, multa e ou
punição administrativa na forma estabelecida nesta lei, estatuto dos servidores ou regulamento próprio.
II – Propor à Controladoria Interna, a atualização ou a adequação das normas de Controle Interno.
III – Informar a Controladoria Interna para as providências necessárias a ocorrência de atos ilegais,
ilegítimos, irregulares ou antieconômico de que resultou ou não em dano ao erário público.
IV – Apoiar os trabalhos de auditoria interna, facilitando o acesso a documentos e informações.
Art. 8o O trabalho de Auditoria Interna deverá ser desenvolvido com obediência as seguintes normas
básicas:
I – As auditorias serão realizadas mediante programação e organização pela Controladoria Interna;
II – Verificação do cumprimento das normas de Controle Interno pelos servidores do Legislativo, no
exercício de suas funções nas diversas Unidades Operacionais e por aqueles beneficiados com recursos
públicos em específico nas prestações de contas quando efetuadas;
III – Registro do trabalho de auditoria em relatório, com indicação clara de eventuais falhas, erros,
deficiências, ilegalidades ou irregularidades constatadas.
IV – O relatório de auditoria será encaminhado à Controladoria Interna para emissão de parecer,
conhecimento dos responsáveis por setores, observado o âmbito de competência e, se por ventura as
ações do relatório no âmbito do Legislativo, não forem executadas, haverá o encaminhamento ao Tribunal
de Contas com indicação das medidas adotadas ou a adotar para correção das falhas apontadas.
V – Nos casos de indícios de irregularidades que resultem em prejuízo ao erário, a Auditoria Interna deverá
indicar abertura de Tomada de Contas Especial e/ou Processo Administrativo.
§ 1° - O trabalho de Auditoria Interna será exercido, obrigatoriamente, por servidores efetivos nomeados
por meio de ato da mesa executiva do Legislativo e estarão, no que couber, sob as garantias e demais
previsões dos §§ 1º até 6º, do artigo 6º dessa Resolução que tem força de lei, devendo ter a comprovada
formação e com qualificação profissional para atuação e responsabilidade técnica, para os fins desta
espécie de lei, como é exigido também pelo TCE-TRIBUNAL DE CONTAS do ESTADO DO PARANÁ.
§ 2° - Os servidores que não estiverem aptos para tais atividades deverão receber a devida capacitação
para o exercício das funções de controle interno.
§ 3° - As Auditorias internas previstas no caput, poderão ser contratadas pela Administração do Poder
Legislativo Municipal, atendido o interesse público e com a prévia justificativa devida, ou, realizada por
meio de auditoria cedida, em colaboração, por órgãos do controle externo, dentro do que lhes competir.
CAPITULO IV
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Art. 9o O trabalho de Tomada de Contas Especial será exercido por comissão ou por tomador de contas
designado pela mesa executiva do Legislativo Municipal, atendendo o previsto no artigo 10 e com
obediência às seguintes regras básicas:
I – Apurar fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano causado ao erário, quando não forem
prestadas contas, ou quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, se
caracterizada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte prejuízo ao erário.
II – Elaborar relatório da Tomada de Contas Especial, com registro claro e objetivo dos fatos apurados.
III – Encaminhar Relatório da Tomada de Contas Especial à Controladoria Interna para emissão de
parecer, indicação das medidas adotadas e a adotar, para correção de eventual dano causado ao erário,
conhecimento ao Chefe de Poder correspondente e encaminhamento ao Tribunal de Contas.
§ 1°. A Tomada de Contas Especial será sugerida pelo Controlador Interno e/ou determinada pelo
Presidente do Legislativo Municipal, que nomeará comissão formada por, no mínimo, três servidores
efetivos.
§ 2°. Estão sujeitos à Tomada de Contas Especial, os agentes públicos, servidores e demais responsáveis
por dinheiro, bens ou valores do ente público e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte dano ao erário.
§ 3°. Apurado e quantificado o dano causado ao erário, o responsável, identificado em processo de Tomada
de Contas Especial, será notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da citação, recolher aos
cofres públicos, o valor do débito devidamente corrigido ou apresentar alegações de defesa.
§ 4°. Não havendo imputação de débito em processo de Tomada de Contas Especial, mas comprovada a
prática de infração à norma constitucional ou legal, o responsável estará sob às penalidades administrativas
previstas no estatuto dos servidores ou em regulamento próprio editado pela autoridade administrativa, no
âmbito de cada Poder.
CAPITULO V
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 10. A instauração de Processo Administrativo será determinada pela mesa executiva do Legislativo
municipal, no âmbito de sua competência, quando comprovada pela Auditoria Interna ou por verificações
de rotinas, ter ocorrido prática que viole às normas de Controle Interno.
Art. 11. O processo administrativo será colocado em prática por integrantes de Comissão Permanente
que deverá ser designada pela mesa executiva do Legislativo municipal, no âmbito de sua competência,
observado, no que couber, as previsões constantes nos §§ 1º até 6º, do artigo 6º dessa Resolução, para
o fim de concretizar a isenta e imparcial apuração dos fatos, identificação de responsável(is), comissão
essa que será formada por, no mínimo, 3 (três) servidores efetivos, que poderão ser auxiliados e
supervisionados pela Assessoria Jurídica de carreira existente no Legislativo ou por Assessoria jurídica
designada para este fim, ou ainda, corpo jurídico que seja cedida ao Legislativo em caso de ocorrência
de conflito de interesse com atuação do corpo técnico-permanente do Legislativo, devendo-se zelar da
imparcial e transparente aplicação do previsto em lei.
Art. 12. O processo administrativo adotará, no que couberem, as normas básicas estabelecidas para a
Tomada de Contas Especial.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Fica assegurado aos responsáveis pelo Controle Interno e por Auditoria Interna, no desempenho de
suas funções, o acesso a todos os documentos, fatos e informações relacionados aos órgãos alcançados
pela Controladoria Interna, devendo prevalecer a transparência e lisura dos atos e procedimentos.
Art. 14. É vedado aos responsáveis pelo trabalho de controle interno e de auditoria interna divulgar fatos e
informações de que tenham tomado conhecimento, em razão do exercício de suas atribuições e funções.
Art. 15. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para denunciar irregularidade de que tome
conhecimento e que exija a atuação do Sistema de Controle Interno do Legislativo municipal, bem como,
poderá comunicar os fatos a órgão do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o
fim de prevalecer a aplicação dos preceitos legais que tutelem o interesse público.
Art. 16. Aquele(s) que esteja(m) em exercício da função de controle interno, na data de entrada em vigor
dessa Resolução, terá (ao) seu(s) mandato(s) vigente(s) até o dia 31 de dezembro de 2021, para o fim de
coincidir com a vigência do PPA-Plano Plurianual, podendo ser reconduzidos por mais 1 (um) mandato,
como prevê o § 3°, do artigo 6°, dessa norma jurídica denomina Resolução que tem existência, eficácia e
força de Lei, em conformidade com o previsto na Lei Complementar n° 105, de 2021 que regra a atuação
do Controle Interno no âmbito do Poder Executivo do Município de Tapejara-PR.
Art. 17. Esta norma jurídica denomina Resolução tem existência, eficácia e força de Lei e entra em vigor
na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial e especificamente,
revogada a Resolução n° 002/2019.
Câmara Municipal de Tapejara/PR, em 05 de maio de 2021.
JAIR PEREZ
Presidente
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Estado do Paraná
EXTRATO D0 1º TERMO ADITIVO
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF Nº
76.247.345/0001-06.
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPEJARA - APAE
MODALIDADE: Inexigibilidade n° 010/2020
OBJETO: Aditivo de prorrogação de prazo de vigência e execução do referido Termo de Colaboração
n° 003/2020.
PRAZO: Prorrogação de prazo de vigência e execução do Termo de Colaboração n° 003/2020, atribuindo
a estes uma vigência até 31/12/2021.
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.
Tapejara/Pr, 23 de março de 2021.
RODRIGO DE OLIVERA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

m

m

m
m

m

m

m

m
m

m

m
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇOS Nº. 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2021
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 016, de 06
de janeiro de 2021 através da Divisão de Licitação e Compras, faz saber que se
encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços
nº. 026/2021, visando a Aquisição de Materiais de Expediente, com fornecimento
parcelado para, os Centros de Educação Infantil, as Escolas Municipais: Tancredo
de Almeida Neves, Francisca Dutra, Paulo Freire, Dr. Ulysses da S. Guimarães e
as Secretarias de Administração, Finanças e Saúde, no Município de Tapejara –
Paraná, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição constante no Termo
de Referência – Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 17 de
maio de 2021, às 08h30min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02,
Decreto Federal nº 7.892/13, e o Decreto Municipal nº. 001/06, Lei Complementar
123/06 e alterações, e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei
Estadual nº. 15.608/07, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores
informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a
Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 05 de maio de 2021. Pregoeiro Oficial.
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XII - proibição do compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como qualquer outro
utensílio
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XI - preferência pela compra via internet, telefone, delivery ou por qualquer outro meio não presencial, da
matéria-prima para a respectiva fabricação;
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Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI
PROGRAMA COMPRA TUNEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MECÂNICOS E ELÉTRICOS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO (Item), através do MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO com base na Tabela de Tempos de Reparos da FIEP/PR - SINDIREPA.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 21/05/2021, às 08h30min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 123/18, Lei Complementar nº 123/06, Lei
Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93
e Lei Estadual nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa
Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do
acesso ao link do Portal da Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email
licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 05 de maio de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria 023/2021
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X - organização e diluição do fluxo de pessoas na entrada e saída da indústria, de maneira a evitar o contato
físico entre elas e a proximidade entre os que por ali passarem;

m

m

m

m

VIII - manutenção da higienização dos locais de uso comum, especialmente dos banheiros, equipando-os com
sabão e lixeiras cujo uso dispense o toque com as mãos;
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VII - manutenção dos ambientes ventilados e, caso isso não seja possível, manutenção dos aparelhos de arcondicionado limpos e não utilização de seu modo de recirculação de ar;
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VI - exigência os funcionários, para que adotem as medidas de higiene e outras de prevenção à contaminação
e transmissão do COVID-19;
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V - regulação do uso dos espaços comuns, para refeições, descanso ou outros em que os trabalhadores
possam se aglomerar, de modo a manter neles somente a quantidade de pessoas e o espaçamento previsto no
inciso I deste artigo;
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IV - conscientização de seus colaboradores e funcionários sobre as condutas de prevenção ao contágio e de
combate ao vírus no ambiente de trabalho, público e doméstico, bem como da necessidade de que se afastem
das pessoas do grupo de risco de morte (inciso II);

m

m

m
m
%
m

m
m
m

III - disponibilização de locais e produtos, como álcool gel, água e sabão, que permitam que os trabalhadores
façam a higienização frequente e adequada à prevenção do contágio e ao combate ao vírus;

IX - exigência de que os funcionários evitem o contato corporal entre eles, como o aperto de mão, beijo,
abraço;

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
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II - não utilização de mão de obra de pessoas a partir de 60 (sessenta) anos de idade, portadoras de doenças
crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensas e, com a imunidade ou a saúde debilitada;
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DECRETO Nº 1446_2021
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§2° A indústrias no Município de Alto Piquiri deverão observar os procedimentos especificados a seguir:
I - controle do fluxo de pessoas no interior da indústria, de modo que sejam mantidas no máximo 4 (quatro)
pessoas por cada 100 (cem) metros quadrados, cada uma a no mínimo a 2 (dois) metros de distância da outra;

%

m
m

IV - em se tratando de transporte público coletivo municipal, circular somente até as 21 (vinte e uma) horas.

05/05/2021
192.168.20.253:8085/atoslegal/atooficialdecretoprint/

m

m
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná

Estado do Paraná

PORTARIA Nº. 3534/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor EVALDO SOUZA SILVA, Motorista, portador do
Cadastro de pessoa física CPF sob nº 965.422.689-87 e Carteira de Identidade
RG sob nº 5.104.994-2 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com
as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais),
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2020
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409,
Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.247.329/000113, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro,
casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº
281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e por
outro lado à empresa AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA VIDA NOVA LTDA. – ME,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.664.900/0001-57, com estabelecimento à Rod.
Vitorino Marques (PR-479), km 0,5, Zona Rural, na cidade de Tuneiras do Oeste,
Estado do Paraná, com telefone de contato (44)3653-1264, representada neste ato
por Valter Darolt, brasileiro, empresário, portador(a) da CI/RG nº 067.263 SESP/MS,
inscrito(a) no CPF/MF nº 249.686.251-20, doravante denominada CONTRATADA,
tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 103/2019, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2020), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditivo de 25% (vinte e cinco
por cento) no Item 2, constante do contrato oriundo do PREGÃO PRESENCIAL
017/2020, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a
viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de
recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao
objeto licitado, conforme tabela abaixo:
Item
Descrição
% Desconto
Unidade
Quant.
Va l o r
Unit. (R$)
Valor Total (R$)
2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MECÂNICOS EM
GERAL, EM CAMINHÕES INCLUSIVE SERVIÇOS NOS SISTEMA DE DIREÇÃO,
HIDRÁULICOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, CAIXA DE
MARCHAS E REGULAGENS EM GERAL (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS)
63
UNIDADE
01
12.500,00
12.500,00
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ITENS ADITIVADOS
2.1 Com a alteração, o valor inicialmente contratado passa de R$-135.000,00 (cento e
trinta e cinco mil reais) para R$-147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos
reais), considerando o acréscimo de R$-12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com
base no artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta, § 4° do CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 103/2020.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no
Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de
aditamento e na presença de 2 (duas) testemunhas.
Tuneiras do Oeste, 04 de maio de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA VIDA NOVA LTDA. – ME
Valter Darolt
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________
2
.
_______________________________
Nome: Juliana C. Santos Tamura Bispo
Nome: Isabela Loiola Pompolo
R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR
R.G. : 13.950.034-2 SSP/PR

PORTARIA Nº. 3535/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor LUIZ CARLOS PEREIRA, Motorista, portador do
Cadastro de pessoa física CPF sob nº 561.348.439-20 e Carteira de Identidade
RG sob nº 4.103.716-4 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com
as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais),
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3536/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor DELAUDE ANTONIO BIFFI, Motorista, portador
do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 388.972.299-72 e Carteira de Identidade
RG sob nº 2.199.499 SSP-PR com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as
modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada,
a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$
630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta Corrente Especifica,
para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar pacientes
para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3537/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor WELLINGTON RICARDO DA SILVA SANTOS,
portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 350.544.959-00 e Carteira de
Identidade RG sob nº 42.377.171-1 SSP-SP, Motorista, com base na Lei Municipal
nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em
vista solicitação formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00
(setenta reais), totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas
na Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas
cidades, para transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas,
referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3538/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor CESAR FINCATI MIRANDA, Motorista, portador
do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 274.090.738-96 e Carteira de Identidade
RG sob nº 27.401.422-1 SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as
modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada,
a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), totalizando R$
630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta Corrente Especifica,
para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para transportar pacientes
para realização de exames e consultas médicas, referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3539/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor AVERALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA, portador
do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 022.701.139-26 e Carteira de Identidade
RG sob nº 5.105.651-5 SSP-PR, Motorista, com base na Lei Municipal nº. 239/2010,
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais),
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3540/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor EDEVALDO APARECIDO MORO, Motorista,
portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 760.153.009-49 e Carteira de
Identidade RG sob nº 5.206.324-8 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010,
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais),
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3541/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor GILBERTO AP. GALORO PICOLOTTO, Motorista,
portador do Cadastro de pessoa física CPF sob nº 911.090.789-00 e Carteira de
Identidade RG sob nº 510.483-5 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº. 239/2010,
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais),
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3542/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor VALDOMIRO DA CRUZ, Motorista, portador do
Cadastro de pessoa física CPF sob nº 276.118.099-20 e Carteira de Identidade
RG sob nº 1.644.184-8 SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com
as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais),
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades da
região a serviço do município de Tapira, referente ao mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 3543/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor RENATO FERREIRA DA MOTA, portador do
Cadastro de pessoa física CPF sob nº 040.590.439-82 e Carteira de Identidade RG
sob nº 8.837.482-2 SSP-PR, Motorista, com base na Lei Municipal nº. 239/2010,
com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação
formulada, a concessão de 09 (nove) Diárias, no valor de R$ 70,00 (setenta reais),
totalizando R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) que serão creditadas em Conta
Corrente Especifica, para custos de alimentação, viagens a diversas cidades, para
transportar pacientes para realização de exames e consultas médicas, referente ao
mês de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 05 (cinco) dias
do mês de maio de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
COTA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA
COTA DE 25% PARA ME/EPP/MEI
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VISANDO A MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS
PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO
OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 19/05/2021 às 08:30h
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 001/06, Lei
Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 001/09, Decreto Municipal nº 071/17,
Decreto Municipal nº 123/2018, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual
nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal,
situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste,
pelo telefone (44)3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no
site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email: licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 05 de maio de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria 023/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná

DECRETO Nº 070/2021
De 05 de maio de 2021
“ALTERA MEMBRO DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE DO
CORONAVIRUS - COVID 19” (Decreto nº 062/2021).
DÉCIO JARDIM, Prefeito Municipal de Xambrê, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, e;
CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública Organização
Mundial de Saúde - OMS;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356 de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença em Xambrê;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 014/2020; 015/2020; 018/2020;
019/2020; 020/2020; 024/2020; 026/2020 e 027/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19) e dá outras
providências;
CONSIDERANDO que a situação é extremamente preocupante e grave e necessita
de contínua tomada de decisão em nosso município até que seja debelada;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento a doença
pelo Coronavírus (Covid-19);
RESOLVE:
DECRETAR, Art. 1º alterar membro do Comitê de Gerenciamento da emergência de
saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus - COVID 19,
com o objetivo de coordenar ações e medidas públicas para enfrentamento, formada
pelos seguintes por membros:
I-Secretaria Municipal de Administração;
a)Dorival Pereira da Silva
II-Secretaria Municipal de Educação;
a)Rosicleia Cecilia Ferreira
III-Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico do Meio Ambiente;
a) Carlos Marques
IV - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos;
a)Wanderley Penha
V-Secretaria Municipal de Assistência Social;
a) Rosangela Moraes Rosa Jardim
VI – Secretária de Industria e Comercio;
A) Carlos Eduardo Meira Freire
VII - Secretária Municipal de Fazenda;
a) Adriana Galharino Gouveia
VIII - Vigilância Sanitária
a) Paulo dos Santos Aires.
IX–Secretaria de Saúde;
a) Elio de Azevedo Oliveira
X–Vigilância Epidemiológica;
a) Sonia Rodrigues dos Santos
XI- Secretaria Controladoria Municipal
a) Thiago Vinício de Oliveira
XII- Secretária de tributação
a)André Luiz Silva Rocha
XIII- Secretaria de Recursos Humanos
a) Cleisiane Casagrande T. S. Favero
XIV- Coordenadora do Pronto Atendimento
a)Mariá Leonor da Silva Branco
XV- Coordenadora Geral da Atenção Primaria
a) Fernanda Pereira Custódio
Parágrafo único. O Conselho de gerenciamento de crise será presidido pelo membro
da Secretaria Municipal de Saúde que representará o conselho para todos os efeitos
legais.
Art. 2º A atuação como membro da comissão a que se refere este decreto será
considerado para todos os fins serviço público relevante e gratuito.
Art. 3º As reuniões serão registradas em ata por Secretário (a) escolhido (a) pelos
membros do conselho na primeira reunião.
Xambrê, 05 de maio de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná

-PORTARIA Nº 125/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R e s o l v e:CONCEDER: A servidora BENEDITA MARTINS DOS SANTOS, brasileira, portadora
do RG sob nº 5.852.213-9 e inscrita no CPF sob nº 870.400.509-00 servidora
desta municipalidade, ocupante do cargo de Professor. Pertencente do magistério
municipal, Licença Prêmio, conforme o artigo nº 53 da Lei Municipal nº 1583/2004,
pelo prazo de 03 meses a contar de 03 de maio de 2021 até 31 de julho de 2021
Registre-se.
Anote-se.
Publique-se.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 05 de maio de 2021
DÉCIO JARDIM
- Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ

Estado do Paraná

DECRETO Nº 67/2021
Homologo o julgamento proferido pelo pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas
apresentadas ao Pregão Presencial nº 16/2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais.
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo pregoeiro e Equipe de
Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 16/2021, conforme
“Ata de Sessão pública”, que conta que o objeto deve ser adjudicado a empresa
TURBOVIP TELECOM LTDA, CNPJ 13.169.301/0001-95 para prestação de Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM) para execução e fornecimento de serviço de
acesso à internet de alta velocidade, através de link sob rede de rádio Wireless e fibra
óptica, fornecimento de materiais e mão de obra, visando o acesso continuo através
de circuito dedicado a rede mundial de computadores (Internet), para atendimento
ao Paço Municipal e diversas Secretarias do Município de Xambrê, bem como seus
distritos, no valor de R$ 52.140,00 (cinquenta e dois mil cento e quarenta reais).
Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o contrato, conforme edital,
depois de cumpridas todas as formalidades legais.
Xambrê/PR, 04 (quatro) de maio de 2021.
DÉCIO JARDIM
Prefeito do Município de Xambrê

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
HOMOLOGAÇÃO EM 27/04/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
SERVIÇOS
CNPJ: 00.165.960/0001-01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DOS DADOS PRÉEXISTENTES, IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS,
MANUTENÇÃO QUE GARANTA AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E
EVOLUTIVAS, SUPORTE TÉCNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO OU VISITA
“IN-LOCO”, E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS, PARA ATENDER
A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, CONFORME DESCRIÇÕES DOS
SERVIÇOS CONTIDAS NOS ANEXOS I e V DESTE EDITAL.
VALOR: R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).
VIGÊNCIA: 30/04/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº: 74/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.
CONTRATADA: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e mão de obra em relógio ponto,
conforme ANEXO I do edital.
DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento
estendendo-se até 05 de maio de 2022.
DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 30.288,74 (trinta mil,
duzentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) a serem pagos conforme o cumprimento dos
requisitos constantes no Edital do Pregão nº 25/2021.
Alto Piquiri - PR, 06 de maio de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Contratante
CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO
Representante Legal da Empresa
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná

DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à
Licitação na modalidade Dispensa Por Limite nº 27/2021, para Contratação de
empresa para fornecimento de postes modelo atlanta.
HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa:
J. A. A. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME, CNPJ/MF: nº 32.735.001/0001-70,
Contratação de empresa para fornecimento de postes modelo atlanta., determinando
sua publicação na Imprensa Oficial como forma e eficácia dos atos, em conformidade
com o estabelecido no Artigo 72 da Lei n.º 14133/21 bem como todas as providências
necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.
Alto Piquiri-Pr, 05/05/2021
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

-PORTARIA Nº 124/2021
Prorrogar Licença para tratamento de Saúde a Servidor
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R e s o l v e:PRORROGAR: a Srª. CLAUDENETE SOARES DE FREITAS portadora do RG
º 3.555.916-7 e inscrita no CPF nº 479.338.019-00, ocupante do cargo efetivo de
Agente de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde, a Licença por 180 (cento e oitenta)
dias para fins de Tratamento de Saúde, conforme preconiza o Art. 131 do Estatuto
dos Servidores, a partir de 22 de abril de 202, esta portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se.
Anote-se.
Publique-se.
Prefeitura Municipal de Xambrê, 04 de maio de 2021
DÉCIO JARDIM
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO

Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2021
Processo Administrativo nº 042/2021
Pregão Eletrônico nº 023/2021
Homologação em 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 03.047.652/0001-70
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN, TIPO PASSEIO, 0 KM,
PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE ALTO
PARAÍSO, COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL –
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022.
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
HOMOLOGAÇÃO EM 03/05/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
CONTRATADO: EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CÉU AZUL LTDA - EPP
CNPJ: 09.509.512/0001-52
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE
15.000 LITROS USADO-REFORMADO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, COM
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL – ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA: 04/05/2022
FORUM: COMARCA DE XAMBRÊ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 1447/2021
Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 25/2021, dando
outras providências.
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela
Portaria nº 141/2021 de 06 de abril de 2021, sobre o Processo de Licitação na
Modalidade de Pregão nº 25/2021, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa
para fornecimento de peças e mão de obra em relógio ponto, conforme ANEXO I
do edital..
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo
relacionada.
PROPONENTE:
VALOR TOTAL
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
R$ 30.288,74 trinta mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da
decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 05 de maio de 2021
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA DE SÃO jORGE DO PATROCíNIO

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 124/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP –
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado,
na qualidade de CONTRATADA empresa: FERNANDO ROMUALDO MACIEL EIRELI, inscrita
no CNPJ nº 07.091.701/0001-22, com sede à RODOVIA PR 490,, nº , PARQUE INDUSTRIAL
- 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍ, Estado do PR, Brasil, neste ato
representado pelo Sr. FERNANDO ROMUALDO MACIEL, portador(a) do RG. nº 75277083
SSP/PR., e do CPF/MF Nº 043.461.369-07, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação
Modalidade de Pregão nº 30/2021, Processo n° 82, data da homologação da licitação 15/04/21,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 44 (quarenta e quatro) LUGARES, COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-114.000,00-(cento e quatorze mil reais), á
empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término
previsto para 05/05/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 125/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP –
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado,
na qualidade de CONTRATADA empresa: LEANDRO FERREIRA ARRIAS, inscrita no CNPJ
nº 08.832.904/0001-95, com sede à PR - 490, nº 421, PARQUE INDUSTRIAL - 87555-000
na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr.
LEANDRO FERREIRA ARRIAS, brasileiro, casado, portador do RG. nº 9.483.221-7 SSP/PR, e
do CPF/MF Nº, residente e domiciliado à PR - 490, nº 421, Parque Industrial, CEP - 87.555-000
na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato,
da Licitação Modalidade de Pregão nº 29/2021, Processo n° 81, data da homologação da
licitação 19/04/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS, INCLUINDO MATERIAIS, PARA
MANUTENÇÃO DE BENS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ sendo vencedor dos
itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-292.521,64- (duzentos e noventa e dois mil
quinhentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), a empresa acima citada, neste
definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término
previsto para 05/05/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 126/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP
– 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro
lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: L. FERREIRA DE LIMA, inscrita no CNPJ nº
10.728.135/0001-21, com sede à RUA ROSALINA RIBEIRO, nº , CENTRO - 87555-000 na
cidade de SÃO JORGE DO PATROCÍ, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr.
LEONARDO FERREIRA DE LIMA, portador(a) do RG. nº 80381891 SSP/PR., e do CPF/MF
Nº 027.818.219-42, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão nº
33/2021, Processo n° 96, data da homologação da licitação 26/04/21, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA
E DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-19.027,50-(dezenove mil e vinte e sete reais e
cinquenta centavos), á empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término
previsto para 05/05/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP –
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na
qualidade de CONTRATADA empresa: R. PAZIAM - MECÂNICA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS,
inscrita no CNPJ nº 18.425.677/0001-37, com sede à RUA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, nº
, CENTRO - 87555-000 na cidade de SÃO JORGE DO PATROCI, Estado do PR, Brasil, neste
ato representado pelo Sr. RODRIGO PAZIAN, portador(a) do RG. Nº 102565835 SSP/PR., e do
CPF/MF Nº 073.310.149-60, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de
Pregão nº 33/2021, Processo n° 96, data da homologação da licitação 26/04/21, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA
E DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ. Sendo vencedor dos itens abaixo descritos:
DO PREÇO
Pela prestação de serviços do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do
Patrocínio – Pr., pagará a importância de R$-70.500,00-(setenta mil e quinhentos reais), á
empresa acima citada, neste definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término
previsto para 05/05/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 128/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP –
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado,
na qualidade de CONTRATADA empresa: CIRURGICA PARMA LTDA, inscrita no CNPJ nº
10.368.534/0001-29, com sede à RUA GENERAL GLICERIO, nº 286, VILA CENTRAL - 19806240 na cidade de ASSIS, Estado do SP, Brasil, neste ato representado pelo Sr. MARCOS
MOISES PAULO VIEIRA, portador(a) do RG. nº 64127098 SSP/PR., e do CPF/MF Nº
023.932.849-31, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão
Eletrônico nº 34/2021, Processo n° 100, data da homologação da licitação 29/04/21, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL AGNALDO
GOUVEIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR. sendo vencedor dos itens
abaixo descritos:
DO PREÇO
Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do Patrocínio –
Pr., pagará a importância de R$-38.150,00-(trinta e oito mil cento e cinquenta reais), conforme
notas fiscais e solicitações emitidas pela secretaria requisitante, à empresa acima citada, neste
definida como CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término
previsto para 05/05/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 129/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP –
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na
qualidade de CONTRATADA empresa: Gigante Produtos Medicos Eireli EPP, inscrita no CNPJ
nº 11.050.321/0001-17, com sede à rua Martins Pena, nº 63, Campos Elíseos - 14080-620 na
cidade de RIBEIRÃO PRETO, Estado do SP, Brasil, neste ato representado pelo Sr. Érica Vernile
Pereira Vezono, portador(a) do RG. nº 182945315 SSP/PR., e do CPF/MF Nº 138.771.588-70,
resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão Eletrônico nº 34/2021,
Processo n° 100, data da homologação da licitação 29/04/21, mediante as cláusulas e condições
a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL AGNALDO
GOUVEIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR. sendo vencedor dos itens
abaixo descritos:
DO PREÇO
Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do Patrocínio – Pr.,
pagará a importância de R$-11.800,00- (onze mil e oitocentos reais), conforme notas fiscais e
solicitações emitidas pela secretaria requisitante, à empresa acima citada, neste definida como
CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término
previsto para 05/05/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 130/2021
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO –
PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com
sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado
do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI,
brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP –
87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na
qualidade de CONTRATADA empresa: MHS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 10.433.858/0001-01, com sede à RUA ALUISIO AZEVEDO, nº 343, VARGEM GRANDE 83321-270 na cidade de PINHAIS, Estado do PR, Brasil, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ
CARLOS FERREIRA DE SOUZA, portador(a) do RG. nº 40799842 SSP/PR., e do CPF/MF
Nº 561.783.609-91, resolvem firmar o presente Contrato, da Licitação Modalidade de Pregão
Eletrônico nº 34/2021, Processo n° 100, data da homologação da licitação 29/04/21, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
DO OBJETO
Constitui como objeto do presente Contrato: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL AGNALDO
GOUVEIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR. sendo vencedor dos itens
abaixo descritos:
DO PREÇO
Pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o Município de São Jorge do Patrocínio – Pr.,
pagará a importância de R$-1.715,00-(mil setecentos e quinze reais), conforme notas fiscais e
solicitações emitidas pela secretaria requisitante, à empresa acima citada, neste definida como
CONTRATADA.
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência de (12 (dose)) meses, tendo início em 05/05/2021 e término
previsto para 05/05/2022, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse
entre as partes contratuais.
DO FORO
As partes em comum acordo elegem como foro privilegiado para dirimir quaisquer dúvidas e
questões de interpretação relativas ao presente contrato, o Foro da Comarca de ALTONIA,
estado do Paraná.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de maio de 2021.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 036/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 105/2021,
dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela
Portaria nº 063/2021 de 11 de fevereiro de 2021, sobre o Processo de Licitação nº 36/2021, que
tem por objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15+1 PASSAGEIRO 0KM E 01
(UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO VAN/AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO 0KM, CONFORME
RESOLUÇÃO N° 870/2020 - SESA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor das empresas abaixo relacionada, tudo
conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte
indissolúvel deste Decreto.
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão
estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04/05/2021.
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA

Estado do Paraná

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 066/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2021
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado,
considerando que o Parecer Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao
disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o Controle Interno
atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que
me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações,
RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 009/2021, referente à Formalizar
Termo de Colaboração e Parceria com a Entidade Associação Assistencial Nossa
Senhora Pastora de Tapejara – Paraná para Execução do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, Programas e Projetos para atendimento de Crianças e
Adolescentes em situação de Vulnerabilidade Social, conforme a Lei n°. 2.209 de 28
de Abril de 2021. Autorizo em conseqüência, a proceder-se à contratação nos termos
da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão Permanente de Licitação,
em favor da entidade: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL NOSSA
SENHORA PASTORA, inscrito no CNPJ nº 05.346.949/0001-61, com o valor de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), tudo nas condições previstas no processo
de inexigibilidade.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no
caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente
devidamente autuado e arquivado.
Tapejara, 05 de maio de 2021
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

